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หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 
กองทุนเปิดทเีอ็มบี ธนชำต อสีทส์ปริง เดลี่ อนิคัม พลัส 

TMB Thanachart Eastspring Daily Income Plus Fund 

 TMB-T-ES-DPlus 

                                                    กองทุนรวมตรำสำรแหง่หนี ้

กองทนุทีล่งทนุแบบมีควำมเส่ียงทัง้ในและต่ำงประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทนุ ธนชำต จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต  
(ได้รับกำรรับรอง CAC) 



กองทนุเปิดทเีอ็มบี ธนชาต อีสทส์ปรงิ เดลี่ อินคมั พลสั  2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 
 

1. นโยบำยกำรลงทุน: 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนีภ้าครฐัและหรือภาคเอกชน  และหรือหุน้กู้สกุลเงินตราต่างประ เทศท่ีเสนอขายใน
ประเทศไทย (FX bond) และหรือการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเนน้ลงทุนในตราสารดังกล่าวท่ีไดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผูอ้อกตราสาร ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  า้ประกัน อยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ 
(Investment Grade) รวมกันทุกขณะไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน อย่างไรก็ตามกองทุนอาจลงทุนในตราสาร
หนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีกรอบในการพิจารณาลงทนุดงันี ้ 
1.กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยมีเป้าหมายให้อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน า้หนักของกระแสเงินสดท่ีจะได้รบัจากทรพัยส์ินท่ีกองทุนลงทุน หรือ 
Portfolio Duration ของกองทนุ ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ    
ทัง้นี ้กองทุนอาจมี  Portfolio Duration เกิน 1 ปี ไดใ้นขณะใดขณะหน่ึง หรือช่วงเวลาหน่ึง ๆ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากภาวะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น ขัน้ตอนกระบวนการลงทนุ ปริมาณการซือ้-ขายคืน ของผูล้งทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุ เช่น ในช่วงระยะเวลารอการลงทนุ หรือทยอยลงทุน  
ในช่วง 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม  หรือในช่วงท่ีมีค  าสั่งซือ้และหรือขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนมากผิดปกติ  ใน
กรณีดงักล่าว กองทนุอาจมี Portfolio Duration เกิน 1 ปี โดยจะไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าไดร้บั
มติจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อให ้Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ในระดบัไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมภายใต้
สภาพตลาดในช่วงนัน้ๆและเพื่อประโยชนข์องกองทนุ 
2.ในกรณีท่ีกองทนุพิจารณาลงทนุในต่างประเทศ สดัส่วนการลงทนุในต่างประเทศจะไม่เกินรอ้ยละ 40 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารหนีต้่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ี
เก่ียวขอ้งกับอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่
กับดุลยพินิจท่ีผูจ้ัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผูจ้ัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิง
เปรียบเทียบของประเทศ  ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบ เช่น สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ดุลการค้า ดุล บัญชี
เดินสะพัด ทุนส ารองระหว่างประเทศ  อัตราดอกเบีย้   แนวโนม้ค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบา้นหรือในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับ
สกุลเงินท่ีกองทุนลงทุน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวตอ้งไม่ขัดกับประกาศส านักงาน ก.ล.ต.และธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความ
เสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยงัมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจท าใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลขาดทุนจาก
อตัราแลกเปลี่ยนหรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได ้อีกทัง้ การท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีตน้ทุน ซึ่งท าใหผ้ลตอบแทนของ
กองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
3.กองทุนอาจจะลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ส่วนท่ีเหลือจากวรรคหน่ึง จะลงทนุในทรพัยส์ินดงันี ้รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
(1) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ  
(2) ตราสาร Basel III  
(3) ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Structured Note) ท่ีมี underlying เป็นตราสารตาม (1) และ (2) 
หากมีการใชส้ิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุนเป็นหุน้โดยกองทุนรวมไดร้บัหุน้นัน้มา บริษัทจัดการตอ้งจ าหน่ายหุน้ท่ีไดร้ับมาภายใน 
30 วนันบัแต่วนัท่ีกองทนุรวมไดร้บัหุน้นัน้ โดยระหว่างช่วงระยะเวลาดงักล่าว มิใหถื้อว่าบริษัทจดัการมีการลงทนุในหุน้ดงักล่าว 
ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดงันีร้วมดว้ยก็ได ้
ทัง้นี ้โดยตอ้งค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั  

• ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม  
• ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบก าหนดอายโุครงการ  
• ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเนื่องจากไดร้บัค าสั่งขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือ

มีการสิน้สดุสมาชิกภาพ หรือมีการโอนยา้ยกองทนุจ านวนมาก หรือเพื่อรอการลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกินกว่า 10 วนัท าการ 
ในกรณีท่ีการลงทนุของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการแกไ้ขสัดส่วน
การลงทนุของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีสดัส่วนการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทนุ เวน้แต่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 

2. กลยุทธใ์นกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: 
มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management) 
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กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

▪ ผูล้งทนุท่ีคาดหวงัผลตอบแทนที่สงูกวา่เงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนที่อาจต ่ากว่าหุน้ได ้
▪ ผูล้งทนุท่ีตอ้งการสภาพคล่องในการซือ้ขายไถถ่อนหน่วยลงทนุไดท้กุวนัท าการ โดยจะไดร้บัเงินคืนภายในวนัท่ี T+1 

กองทนุรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
▪ ผูล้งทนุท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 
▪ ผูล้งทนุท่ีตอ้งการลงทนุเฉพาะในตราสารหนีท้ี่มีคณุภาพดีสภาพคล่องสงู และมีความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาต ่า 

เนื่องจากกองทนุรวมนีไ้ม่ถกูจ ากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุในทรพัยสิ์นดงักล่าวเช่นเดยีวกบักองทนุรวมตลาดเงิน 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้
 
▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 

อย่ำลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 
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แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเส่ียงของกองทุนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปัจจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคญั 
 

อนัดบัความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทนุรวมตาม National credit rating  
ต ่ำ                   สูง 

GOV/AAA AA,A BBB ต ่ากว่า BBB Unrated 

หมายเหต ุ:  แรเงากรณีที่กองทนุลงทนุในอนัดบัความน่าเชื่อถือ credit rating นัน้เกินกว่า 20% ของ NAV 

 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ค ำเตือนทีส่ ำคญั 
▪ กองทนุรวมนีไ้ม่ไดถ้กูจ ากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุเฉพาะในตราสารหนีท้ี่มีความเส่ียงต ่าเช่นเดยีวกบักองทนุรวมตลาด

เงิน ดงันัน้ จึงมคีวามเส่ียงสงูกวา่กองทนุรวมตลาดเงิน 
▪ กองทนุเปิดธนชาตเดลี่ อินคมั พลสั ไม่ไดถ้กูจ ากดัโดยกฏเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุเฉพาะในตราสารท่ีมคีวามเส่ียงต ่า

เช่นเดียวกบักองทนุตลาดเงิน เชน่อาจมกีารลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีสภาพคล่องต ่า ซึ่งอาจไม่สามารถซือ้ขายตราสารหนีไ้ด้
ในเวลาที่ตอ้งการหรือในราคาที่เหมาะสม ดงันัน้ จึงอาจมีความเส่ียงสงูกว่ากองทนุตลาดเงิน 

โอกำสขำดทุนเงนิต้น 

ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (credit risk) 
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อายเุฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ 
ต ่ำ                   สูง 

ต ่ากว่า 3 เดือน 3 เดือนถงึ 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 
 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD) 
ต ่ำ                   สูง 

< 5% 5 – 10% 10 -15% 15 - 25% > 25% 

 

 
การกระจกุตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกวา่ 10%  ของ NAV รวมกนั 

ต ่ำ                   สูง 
<10% 10 – 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

พิจารณาจากการลงทนุแบบกระจกุตวัในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สญัญา หรือบคุคลอื่นท่ีมีภาระผกูพนัตามตราสารหรือ
สญัญานัน้ รายใดรายหนึง่มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั 
ทัง้นี ้ การลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถึงกรณีการลงทนุในทรพัยสิ์นดงันี ้
1.  ตราสารหนีภ้าครฐัไทย  
2.  ตราสารภาครฐัต่างประเทศที่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได  ้
3.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถ

ลงทนุได ้
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสำหกรรมใดอตุสำหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 
ต ่ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Financials และตั๋วแลกเงิน+ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 
 

การป้องกนัความเส่ียง fx 
ต ่ำ                   สูง 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางส่วน ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั 

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเตมิไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 

 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย ์(market risk) 

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (high issuer concentration risk) 

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 

http://www.thanachartfund.com/
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ช่ือทรัพยส์ินทีล่งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก: 

ชื่อทรัพยส์นิ 
1. พนัธบตัร : พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22127A) 
2. หุน้กู ้: บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (BAM224A) 
3. พนัธบตัร : พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22317A) 
4. พนัธบตัร : พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย (CB22113A) 
5. พนัธบตัร : พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22203B) 

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ 

- 
A- 
- 

           - 
          - 

รวมทัง้สิน้ 

% ของ NAV 
7.32% 
6.23% 
5.64% 
4.96% 
4.65% 

  28.8% 
   

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัท่ี  30 ธนัวาคม 2564 ทัง้นีค้ณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

 

 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 

http://www.thanachartfund.com/
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น ้ำหนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเช่ือถอื     

 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 ทัง้นีค้ณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

 
 

 
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคณุจะไดร้บั ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักลา่วก่อนการลงทนุ* 
 

สูงสุดไม่เกิน 0.161 สูงสุดไม่เกิน 0.134
ผู้ดูแผลประโยชน์

0.318

0.021
0.016

0.489

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

ค่ำ
ธร

รม
เน
ียม

ท
ี่เร
ียก

เก็
บ
จร

ิง
%

 ต่
อป

 ขอ
ง 
ขอ

ง
N

AV

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 1.069

ผู้ดูแลผลประโยชน์

v

v

v

0.134
v

สูงสุดไม่เกิน 2.140

สูงสุดไม่เกิน 0.375

สูงสุดไม่เกิน 3.745

สูงสุดไม่เกิน 0.161

0.134

 
*ขอ้มลู : 26 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2563 
**ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถา้ม)ี 
หมายเหต ุผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูค่าธรรมเนยีมยอ้นหลงั 3 ปี ในหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็มไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 

ค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

http://www.thanachartfund.com/
http://www.thanachartfund.com/
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รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขาย* ไม่เกิน 1.070% ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืน* ไม่เกิน 1.070% ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วย 

ลงทนุ* 

1.กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง    
   - อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการ 
     รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
2. กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง   

 - อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนยีมการขาย 
   หน่วยลงทนุ 

 

(เรียกเก็บเท่ากบัค่าธรรมเนียมใน
การขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
และรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถา้มี) โดยจะไม่เรยีกเก็บซ า้ซอ้น 

การโอนหน่วย* 53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือตาม
อตัราที่นายทะเบียนก าหนด 

20 บาท ต่อ รายการ 

หมายเหต:ุ  *ค่าธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 

 
 

 

ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฏิทิน)

* TMB-T-ES-DPlus จดัตัง้กองทุนเม่ือวันที่ 26 ม.ค. 2560

* ผลการด าเนินงานปี 2564 ขอ้มลู ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564

1.2
5%

1.1
7% 1.4

3%

0.7
9%

0.5
0%

-1
.40

%

0.4
2%

0.4
4%

1.4
0%

3.2
6%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2560 2561 2562 2563 2564

TMB-T-ES-DPlus

Benchmark

 

*ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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1. ดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Total Return of ThaiBMA Short-term 

Government Bond Index) (รอ้ยละ 55) 
2. ผลตอบแทนรวมของดชันีวดัการลงทนุในหุน้กูท้ี่มีอายคุงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Total Return of 

ThaiBMA Corporate Zero Rate Return Index) (A) (รอ้ยละ 20) 
3. J.P. Morgan Government Bond Index 12 Months Total Return USD (25%) แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทด้วย

อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัระหว่างธนาคารท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

                        (%) 30         2564 

 
             3       Percentile 6       Percentile 1    Percentile 3    Percentile 5    Percentile 10    Percentile               

                0.50 0.10 50th 0.16 75th 0.50 50th 0.90 75th - - - - 1.04 

             3.26 -0.30 95th 1.25 5th 3.26 5th 1.69 5th - - - - 0.83 

                             0.06 0.05 75th 0.05 75th 0.06 75th 0.09 5th - - - - 0.08 

                          1.33 1.65 95th 1.55 95th 1.33 95th 1.48 95th - - - - 1.33 

ผลการด าเนนิงาน 1 ปีขึน้ไป ค านวณเป็น % ต่อปี 

ดชันีมาตรฐาน Commercial Paper Index (A- up) , J.P.Morgan Govenment Bond Index 12MTTR-THB, TBMA Short-term Government Bond Index 

                                                   31         2564 

AIMC Category Peer Percentile 
Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

Short Term General Bond 

5th Percentile 0.19 0.38 0.90 1.40 1.43 2.14 0.02 0.02 0.02 0.15 0.12 0.22 

25th Percentile 0.15 0.27 0.67 1.21 1.27 1.81 0.03 0.03 0.03 0.17 0.15 0.25 

50th Percentile 0.10 0.18 0.41 0.96 1.04 1.67 0.04 0.04 0.05 0.22 0.21 0.29 

75th Percentile 0.08 0.14 0.31 0.80 0.89 1.49 0.08 0.08 0.09 0.34 0.33 0.42 

95th Percentile 0.02 0.03 0.03 -0.13 0.33 0.92 0.15 0.12 0.11 1.59 1.37 1.37 

                                                                        (Peer Percentile) 

1.                                                                             

2.                                      www.aimc.or.th 

3.                                                                                                                                                                 

                                                                        (Percentiles)                                                               100                          
                                             (                                  (Standard deviation)                                            

  - 5th Percentile                 5 - 25th Percentile                 25 - 50th Percentile                 50 

- 75th Percentile                 75 - 95th Percentile                 95   
 

4.                                                            

  

 

 

 

1. แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน 

2. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -0.04% 

5. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด  
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com 

3. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 0.10% ต่อปี* 

4. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Short Term General 
Bond 

*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com 

http://www.thanachartfund.com/
http://www.thanachartfund.com/
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นโยบายการจ่ายปันผล 
ผูด้แูลผลประโยชน ์
วนัท่ีจดทะเบียน 
อายโุครงการ 

ไม่จ่าย 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
26 มกราคม 2560 
ไม่มีก าหนดระยะเวลาสิน้สดุของโครงการ 

ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ การซือ้หน่วยลงทนุ : 
- วนัท าการซือ้                                 : ทกุวนัท าการระหวา่งเวลาเริ่มท าการถึง 15.30 น. 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก   :  1,000 บาท 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป :  1,000 บาท 
การการขายคืนหน่วยลงทนุ : 
- วนัท าการขายคืน                           : ทกุวนัท าการระหวา่งเวลาเริ่มท าการถึง 15.30 น. 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน         :          1,000 บาท 
- มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า  :   ไม่ก าหนด 
- จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า :  100 หน่วย 
 - ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคนื               :  ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัถดัจากวนัท า 
                                                                  การ รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (รบัเงิน T+1) 
คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรพัยสิ์นรายวนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

รายชื่อผูจ้ดัการกองทนุ 
 
 
 
 
อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุ 

รายชื่อ 
นายวศิิษฐ์    ชื่นรตันกลุ 
นางสาววิภาสิร ิ เกษมศขุ 
นางรชันิภา   พรรคพานชิ 
 
0.58 เทา่ 
 

วนัท่ีเริ่มบรหิารกองทนุ 
26/1/2560 
26/1/2560 
26/1/2560 

ผูส้นบัสนนุการขาย 
หรือรบัซือ้คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.บรษิัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
2.ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
3.บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากัด 
4.บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ ากดั 
5.บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
6.บรษิัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั 
7.บรษิัทหลกัทรพัย ์เคที ซมีิโก ้จ ากดั 
8.บรษิัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
9.บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
10.บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกบอล จ ากดั (มหาชน) 
11.ธนาคารออมสิน 
12.บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
13.บรษิัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
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▪    การลงทนุในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียง
จากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

▪   ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 
▪   การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้     

รบัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอ
ขายนัน้ ทั้งนี ้บริษัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2564 
แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวมและขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งไม่เป็น
เท็จ และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ติดต่อสอบถาม 
รบัหนงัสือชีช้วน 
รอ้งเรียน 

14.บรษิัทหลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
15.บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซยี เวลท ์จ ากดั 
16.บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากดั 
17.ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
18.บรษิัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
19.บรษิัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
หรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
ที่อยู่  :  หอ้ง 902 – 908 ชัน้  9  อาคารมิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขท่ี 944  
ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0-2126-8399  โทรสาร  0-2055-5801 
Website : www.thanachartfundeastspring.com 
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com 

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

http://www.thanachartfund.com/
mailto:mailus@thanachartfund.com
http://www.thanachartfund.com/
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1. ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบัความน่าเชื่อถือ
ของตราสารท่ีลงทนุ (credit rating) ซึ่งเป็นขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการช าระหนี ้โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานท่ี
ผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดงัต่อไปนี ้

ระดับ 
กำรลงทนุ 

TRIS Fitch Moody’s S&P ค ำธิบำย 

ระดบัท่ีน่า
ลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อนัดบัเครดิตสงูที่สดุ มีความเส่ียงต ่าที่สดุที่จะไม่สามารถ
ช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือวา่มีความเส่ียงต ่ามากที่จะ
ไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงต ่าที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 
BBB BBB(tha) Baa BBB ความเส่ียงปานกลางที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก า

หด 
ระดบัท่ีต ่า
กว่านา่ลงทนุ 

ต ่ากว่า 
BBB 

ต ่ากว่า 
BBB(tha) 

ต ่ากว่า 
Baa 

ต ่ากว่า 
BBB 

ความเส่ียงสงูที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

2. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 
(1) กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กับปัจจยัภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ

การลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกับ
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโนม้ปัรบตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสาร
หนีท้ี่ออกใหม่ก็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนีท้ี่ออกมาก่อนหนา้จะมีการซือ้ขายในระดับราคาที่ต  ่าลง โดยกองทุน
รวมที่มีอายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของราคามากกว่า
กองทนุรวมที่ portfolio duration ต ่ากว่า 

(2) กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเส่ียงที่มลูค่าของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือ
ลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ่งพิจารณาได้
จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สงู แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจาก
การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงินดอลลารใ์นช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขาย
ท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดร้บัเงินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็ง
และขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมดว้ยเช่นกัน ดงันัน้ การป้องกันความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการบรหิารความเส่ียงดงักล่าว ซึ่งท าไดด้งัต่อไปนี ้

▪ ป้องกันควำมเสี่ยงทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด: ผูล้งทนุไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
▪ ป้องกันควำมเสี่ยงบำงสว่น: โดยตอ้งระบสุดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ย่างชดัเจน ผูล้งทนุอาจมีความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน 
▪ อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม: ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

เนื่องจากการป้องกนัความเส่ียงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกนัความเส่ียงหรือไม่ 
▪ ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย: ผูล้งทนุมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ค ำอธิบำยควำมเส่ียง 
 


