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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1. นโยบำยกำรลงทุน:
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนีภ้ าครัฐและหรือภาคเอกชน และหรือหุน้ กู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายใน
ประเทศไทย (FX bond) และหรือการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทงั้ ในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมีกรอบในการพิจารณาลงทุนดังนี ้
1.กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยมีเป้าหมายให้อายุเฉลี่ยแบบถ่ วงนา้ หนักของกระแสเงินสดที่จะได้รบั จากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือ
Portfolio Duration ของกองทุน ไม่เกิน 1.5 ปี โดยประมาณ
ทัง้ นี ้ กองทุนอาจมี Portfolio Duration เกิน 1.5 ปี ได้ในขณะใดขณะหนึ่ง หรือช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากภาวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ขัน้ ตอนกระบวนการลงทุน ปริมาณการซือ้ -ขายคืน ของผูล้ งทุนและ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน เช่น ในช่วงระยะเวลารอการลงทุน หรือทยอย
ลงทุน ในช่วง 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม หรือในช่วงที่มีคาสั่งซือ้ และหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนมาก
ผิดปกติ ในกรณีดังกล่าว กองทุนอาจมี Portfolio Duration เกิน 1.5 ปี โดยจะไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
และถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการเพื่อให้ Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ในระดับไม่เกิน 1.5 ปี โดยประมาณ ในระยะเวลาที่เหมาะสม
ภายใต้สภาพตลาดในช่วงนัน้ ๆและเพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนีภ้ าครัฐ และหรือตราสารหนีภ้ าคเอกชนที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี ้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสถาบันอื่นที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือ (Unrated securities) และตราสารหนีท้ ี่ได้รบั การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุ นได้ (Non - investment grade) ยกเว้นกรณีที่ในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารนั้น ตรา
สารดังกล่าวได้ร ับ การจัดอันดับ ความน่าเชื่อ ถื อ อยู่ในอัน ดับ ที่ส ามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่ อ มาถูก ปรับลดอัน ดับ ความ
น่าเชื่อถือลงต่ากว่า Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซ่งึ ตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้
เป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมตั ิ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผ่อน
ผัน ให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
3.ในกรณีที่กองทุนพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX Bond)
และตราสารหนีท้ ี่นิติบุคคลที่จดั ตัง้ ตามกฎหมายไทยเสนอขายในสกุลเงินตราต่างประเทศ สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจะไม่เกินร้อยละ
40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในตราสารหนีต้ ่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อ ป้อ งกันความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจที่ผจู้ ัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผูจ้ ัดการกองทุนจะพิจารณาจากปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่ น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิง
เปรียบเทีย บของประเทศ ฐานะความเข้ม แข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทีย บเช่ น สัด ส่วนหนีส้ าธารณะต่อ จีดี พี ดุลการค้า ดุลบัญ ชี
เดินสะพัด ทุนสารองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบีย้ แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้านหรือในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับ
สกุลเงินที่กองทุนลงทุน ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสานักงาน ก.ล.ต.และธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทาให้ผลู้ งทุนได้รบั ผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทัง้ การทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีตน้ ทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้
4.กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนีร้ วมด้วยก็ได้
ทัง้ นี ้ โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกาหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รบั คาสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิน้ สุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี ้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขสัดส่วน
การลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนของกองทุ นรวมไม่เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุน เว้นแต่ได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
2. กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวี ้ ดั (active management)
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กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
▪ ผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สงู กว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ากว่าหุน้ ได้
▪ ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการสภาพคล่องในการซือ้ ขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทาการ โดยจะได้รบั เงินคืนภายในวันที่ T+1

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมำะกับใคร
▪ ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ
▪ ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการลงทุนเฉพาะในตราสารหนีท้ ่มี ีคณ
ุ ภาพดีสภาพคล่องสูง และมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาต่า
เนื่องจากกองทุนรวมนีไ้ ม่ถกู จากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ตอ้ งลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
▪ กองทุนรวมนีไ้ ม่ได้ถกู จากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ตอ้ งลงทุนเฉพาะในตราสารหนีท้ ่มี ีความเสี่ยงต่าเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาด
เงิน ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
▪ กองทุนรวมนีอ้ าจมีการลงทุนในตราสารหนีท้ ่มี ีสภาพคล่องต่า จึงอาจไม่สามารถซือ้ ขายตราสารหนีไ้ ด้ในเวลาที่ตอ้ งการ
หรือในราคาที่เหมาะสม

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

โอกำสขำดทุนเงินต้น

ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ควำมเสีย่ งจำกกำรผิดนัดชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร (credit risk)
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม National credit rating
ต่ำ
GOV/AAA
AA,A
BBB

สูง
ต่ากว่า BBB

Unrated

หมายเหตุ : แรเงากรณีที่กองทุนลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือ credit rating นัน้ เกินกว่า 20% ของ NAV
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่ยงจำกควำมผั
ควำมเสี
อายุ
เฉลี่ยของทรั
พย์สินที่ลงทุนนผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk)
ต่ำ
ต่ากว่า 3 เดือน
3 เดือนถึง 1 ปี
1 ปี ถึง 3 ปี
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)
ต่ำ
≤ 5%
5 – 10%

สูง
3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

สูง
10 -15%

15 - 25%

> 25%

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่ง
พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ต่ำ

สูง
≤ 10%

10 – 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญา
นัน้ รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทัง้ นี ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ต่ำ
< 20%
20% – 50%
50% – 80%

สูง
> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมหุน้ กู้

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx
ต่ำ

สูง
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อทรัพย์สนิ
อันดับควำมน่ำเชื่อถือ
พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB21D02A)
ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) : ตั๋วเงินคลัง (TB21707A)
ตั๋วแลกเงิน : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (CPFTH21715A)
A+
พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB21805A)
ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) : ตั๋วเงินคลัง (TB21D08A)
รวมทัง้ สิน้

% ของ NAV
6.39%
4.68%
2.96%
2.67%
2.49%
19.19%

หมายเหตุ: เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส
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น้ำหนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเชื่อถือ

หมายเหตุ: เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com

ค่ำธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่ำธรรมเนี ยมที่เรี ยกเก็ บจำกกองทุนรวม
5.00
4.50

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ ของ NAV

4.00
3.50
3.00

2.50

สูงสุดไม่เกิน

2.00
1.50

1.00
0.50
0.00

v

สูงสุดไม่เกิน
v

0.214
การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน

สูงสุดไม่เกิน

สูงสุดไม่เกิน

v
v
สูงสุดไม่เกิน 0.1 0.014
v0.021 สูงสุดไม่เกิน 0.108

ผูด้ ูแผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.357
รวมค่าใช้จ่าย

** ข้อมูล : 2 เม.ย. 2563 - 1 เม.ย 2564
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ ขำย)
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย*

1.070%

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน*

1.070%

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน*

1.070%

ยกเว้น

53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรือตามอัตราที่นายทะเบียน
กาหนด

20 บาท ต่อ รายการ

การโอนหน่วย*

หมายเหตุ: *ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ผลกำรดำเนินงำน

-2%

2557

2558

2559

2563

1.81%

0.30%

2562

0.88%
1.56%

2.13%

2561

2564

TMB-T-ES-IPlus

-1.72%

-1.60%

* TMB-T-ES-IPlus จัดตัง้ กองทุนเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2556
-3%

2560

0.44%

2556

1.18%
0.42%

-1%

-1.79%

1%

0%

1.61%

0.37%

2%

1.47%

2.06%

3%

2.73%

4%

2.17%
3.14%

ผลการดาเนินงาน (คานวณตามปี ปฏิทิน)

Benchmark

* ผลการดาเนินงานปี 2564 ข้อมูล ณ.วันที่ 30 มิ.ย. 2564

*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส
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1. แบบย้อนหลังตำมปี ปฏิทิน
1. ดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (Total Return of ThaiBMA Short-term Government
Bond Index) (ร้อยละ 55)
2. ดัชนีตราสารหนีเ้ อกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Peper Index) (ร้อยละ 20)
3. J.P. Morgan Government Bond Index 12 Months Total Return USD (25%) แปลงค่าเป็ นสกุลเงินบาทด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักระหว่างธนาคารที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

2 กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -0 55%
3 ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 0.30% ต่อปี *
4 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Short Term General
Bond
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

5 ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
(%)

30
3

1
:

Percentile 6

Percentile 1

Percentile 3

Percentile 5

Percentile 10

2564

Percentile

0.30

0.27

25th

0.30

50th

0.99

25th

1.31

50th

1.34

50th

-

-

1.76

1.78

0.69

5th

1.78

5th

1.68

5th

1.19

50th

0.60

95th

-

-

1.09

0.18

0.07

75th

0.18

95th

0.15

95th

0.25

75th

0.20

75th

-

-

0.19

1.10

1.15

95th

1.10

95th

1.35

95th

1.43

95th

1.30

95th

-

-

2.20

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

30
AIMC Category

Peer Percentile

Short Term General Bond

Return (%)

2564

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

0.34

0.57

1.25

1.50

1.53

2.27

0.02

0.02

0.02

0.13

0.11

0.22

25th Percentile

0.23

0.37

0.97

1.36

1.35

1.95

0.03

0.03

0.03

0.16

0.13

0.24

50th Percentile

0.13

0.24

0.61

1.13

1.17

1.81

0.04

0.05

0.06

0.21

0.19

0.30

75th Percentile

0.07

0.15

0.40

0.95

1.01

1.63

0.07

0.09

0.10

0.34

0.31

0.42

95th Percentile

0.02

0.04

0.24

0.02

0.44

1.03

0.12

0.13

0.14

1.62

1.40

1.45

( Peer Percentile)
1.
2.
3.

www.aimc.or.th
(
- 5th Percentile
- 75th Percentile

5

75

(Percentiles)
(Standard deviation)
- 25th Percentile
25
- 95th Percentile
95

100
- 50th Percentile

50

4.
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9

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
2 เมษายน 2556
ไม่มีกาหนดระยะเวลาสิน้ สุดของโครงการ
การซือ้ หน่วยลงทุน :
- วันทาการซือ้
: ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15:30 น.
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก 1,000 บาท
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป 1,000 บาท
การการขายคืนหน่วยลงทุน :
- วันทาการขายคืน
: ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15:30 น.
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน
1,000 บาท
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า ไม่กาหนด
- จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า 100 หน่วย
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันทาการ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (รับเงิน T+1)

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ www.thanachartfundeastspring.com
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นายวิศิษฐ์
ชื่นรัตนกุล
2 เม.ย 2556
นางสาววิภาสิริ เกษมศุข
2 เม.ย 2556
นางรัชนิภา
พรรคพานิช
2 เม.ย 2556

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ 1.63 เท่า
กองทุนรวม (PTR)
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน 1.ธนาคาทหารไทยรธนชาต จากัด (มหาชน)
2.ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
3.บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
4.บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
5.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
6.บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
7.บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
8.บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
9.บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
10.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส
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ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

11.บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
12.ธนาคารออมสินสานักงานใหญ่
13.บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
14.บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
15.บริษัทหลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
16.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จากัด
17.บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
18.บริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
19.ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
20.บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
21.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ที่อยู่ : ห้อง 902 – 908 ชัน้ 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801
Website : www.thanachartfundeastspring.com
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
www.thanachartfundeastspring.com

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด
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คำอธิบำยควำมเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถื อ
ของตราสารที่ ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ น ข้อมูลบอกระดับ ความสามารถในการชาระหนี ้ โดยพิ จารณาจากผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กูร้ ะยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี ้
ระดับ
TRIS
Fitch
Moody’s
S&P
คำธิบำย
กำรลงทุน
AAA
AAA(tha) Aaa
AAA
อั น ดั บ เครดิ ต สู ง ที่ สุ ด มี ค วามเสี่ ย งต่ า ที่ สุ ด ที่ จ ะไม่
สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด
AA
AA(tha) Aa
AA
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ามากที่
ระดับที่น่า
จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด
ลงทุน
A
A(tha)
A
A
ความเสี่ยงต่าที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด
BBB
BBB(tha) Baa
BBB
ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตาม
กาหด
ระดับที่ต่า ต่ากว่า ต่ากว่า
ต่ากว่า
ต่ากว่า
ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด
กว่าน่า
BBB
BBB(tha) Baa
BBB
ลงทุน
2. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่ง
ขึน้ กับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตรา
สารหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ เช่น หากอั ตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินมี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนีท้ ่ีออกใหม่ก็จะสูงขึน้ ด้วย ดังนัน้ ราคาตราสารหนีท้ ่ีออกมาก่อนหน้า
จะมีการซือ้ ขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมี
โอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ากว่า
3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำและเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราและ
เปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่านแต่ขายทา
กาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบามอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทาได้ดงั ต่อไปนี ้
▪ ป้ องกันควำมเสี่ยงทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ ป้ องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ อำจป้ องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราและ
เปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ั ดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกัน
ความเสี่ยงหรือไม่
▪ ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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