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การลงทนุในกองทนุรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

กองทุนเปิดทีเอม็บี อีสท์สปริง ตรำสำรหนีต่้ำงประเทศ 1Y3  
TMB-ES-FIX1Y3 
กองทุนรวมตรำสำรหนี ้  

กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเส่ียงต่ำงประเทศ 

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจกิำยน 2564 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทนุ 
ทหำรไทย จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทจุริต : 
ได้รับกำรรับรอง CAC 

  
  
  
  
  
  
  

 ผูล้งทนุไมส่ามารถขายคนืหน่วยลงทนุน้ีในชว่งเวลา 1 ปีได ้ดงันัน้ หากมี
ปจัจยัลบทีส่ง่ผลกระทบตอ่การลงทนุดงักลา่ว  ผูล้งทนุอาจสูญเสียเงนิลงทนุ

จ านวนมาก 

เสนอขำยครัง้แรก 5 ถงึ 15 พฤศจกิำยน 2564 

http://www.thai-cac.com/th
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  1.1 นโยบายการลงทนุ  
1.1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทนุ 
กองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทนุ Eastspring 

Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 (กองทนุหลกั) ซึง่เป็นกองทนุรวมตราสารหนี ้

ท่ีจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) และอยู่ภายใต้การก ากับดแูลของ Monetary Authority 

of Singapore (MAS) ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน

สทุธิของกองทนุ  

กองทนุหลกั มีวตัถปุระสงค์ในการลงทุนเพ่ือสร้างรายได้ตลอดอายขุองกองทนุหลกัและคืนเงินต้นให้ผู้

ถือหน่วยลงทนุเม่ือครบก าหนดอายุโครงการ โดยกองทนุหลกัจะเน้นลงทุนในพนัธบตัรและตราสารหนี ้

อ่ืนๆ ท่ีออกโดยผู้ออกตราสารท่ีอยู่ในกลุม่ประเทศ Emerging markets และ Developed markets ทัง้นี ้

การลงทนุในกองทนุหลกันีม้ิใชก่ารฝากเงินหรือมีการรับประกนัเงินต้น   

กองทุนหลกัดงักล่าวบริหารจัดการโดย Eastspring Investments (Singapore) Limited และมีการน า

เงินไปลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งๆ ในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 

ทัง้นี ้การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าท า

สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตา่งประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ  

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

การลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมี

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) นอกจากนี ้การลงทุนทัง้ในและต่างประเทศอาจมีการ

ลงทุนในตราสารหนีท่ี้มีอันดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) 

และตราสารหนีท่ี้ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated)  
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กองทนุรวมปลายทาง ได้แก่ กองทนุ  Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 

ช่ือ กองทนุ  Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 

โครงสร้างของกองทนุ 
Eastspring 
Investments Unit 
Trusts – Fixed Income 
Plan Series 4 

 

Class                         :    I1 

ISIN Code                  :  SGXZ59451708 

Bloomberg Code       :  N/A 

วนัจดัตัง้กองทนุ (Inception Date)  : 18 พฤศจิกายน 2564 

(กองทนุหลกัจะ IPO ระหวา่งวนัท่ี 3 – 18 พฤศจิกายน 2564)  

สกลุเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ  (USD) 

ตวัชีว้ดั (Benchmark)  : N/A 

วตัถปุระสงค์และ
นโยบายการลงทนุ 

กองทนุหลกั มีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพ่ือสร้างรายได้ตลอดอายขุองกองทนุ

หลักและคืนเงินต้นให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเม่ือครบก าหนดอายุโครงการ โดย

กองทนุหลกัจะเน้นลงทนุในพนัธบตัรและตราสารหนีอ่ื้นๆ ท่ีออกโดยผู้ออกตรา

สารท่ีอยู่ในกลุ่มประเทศ Emerging markets และ Developed markets ทัง้นี ้

การลงทนุในกองทนุหลกันีม้ิใชก่ารฝากเงินหรือมีการรับประกนัเงินต้น   

Emerging markets หมายถึง ภมูิภาคซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงประเทศตอ่ไปนี ้
บราซิล, ชิลี, จีน, โคลมัเบีย, สาธารณรัฐเช็ก, อียิปต์, ฮงัการี, อินเดีย, อินโดนีเซีย, 
เกาหลี, มาเลเซีย, เม็กซิโก, โมร็อกโก, เปรู, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, กาตาร์, รัสเซีย 
แอฟริกาใต้, ไต้หวนั, ไทย, ตรุกี และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

กองทนุหลกัจะลงทนุในตราสารหนี ้investment grade ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั และ อาจลงทนุในตราสารหนี ้non – 
investment grade ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั 

นอกจากนี ้กองทนุหลกัอาจมีการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ เพ่ือป้องกนัความเส่ียง
และเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio 
Management)  

อายกุองทนุ ประมาณ 1 ปี 

นโยบายจา่ยเงินปันผล ไมมี่ 
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วนัท าการซือ้ขายหน่วย

ลงทนุ 

ทกุวนัท าการ 

บริษัทจดัการกองทนุ 

(Management 
Company)  

Eastspring Investments (Singapore) Limited 

10 Marina Boulevard, #32-01 Marina Bay Financial Centre Tower 2, 
Singapore 018983 

ผู้ รักษาทรัพย์สินของ
กองทนุ (Custodian 
Bank) 

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 
1 Queen’s Road Central, Hong Kong 

ผู้ตรวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

KPMG LLP 
16 Raffles Quay, #22-00, Hong Leong Building, Singapore 048581 

 

1.2 กลยทุธ์ในการบริหารจดัการลงทนุ 

มีกลยทุธ์การลงทนุครัง้เดียว (buy and hold) 
 

 

- เหมาะสมส าหรับเงินลงทนุของผู้ลงทนุท่ีสามารถถือครองหนว่ยลงทนุจนครบอายกุองทนุได้  

    (ประมาณ 1 ปี) 

-  ผู้ลงทนุท่ียอมรับความเส่ียงจากการลงทนุในตราสารหนีต้า่งประเทศ 

-  ผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนในการลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

 

         -  ผู้ลงทนุท่ีไมส่ามารถรับความผนัผวนของเงินลงทนุและผลตอบแทนในระยะสัน้  

-  กองทนุนีมี้สภาพคล่องจ ากดั เน่ืองจากเป็นกองทนุท่ีไม่เปิดให้มีการซือ้ขายแบบกองทนุเปิดทัว่ไป โดย

กองทนุมีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิเท่านัน้ จึงไม่เหมาะกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการไถ่ถอนหน่วย

ลงทนุ เพ่ือรับเงินในชว่ง 1 ปี 
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ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทนุนี ้
 อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเตม็หรือสอบถำมผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และบริษัท

จดัการ 
 อย่ำลงทุนหากไมเ่ข้าใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทนุรวมนีดี้พอ 

 
 

 

ค ำเตือนที่ส ำคัญ 

1. กองทนุหลกัอยู่ระหวา่งการเสนอขายหนว่ยครัง้แรก (IPO) และคาดวา่จะจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุได้เม่ือสิน้สดุ     
การเสนอขายครัง้แรกและระดมเงินลงทนุจากผู้สนใจลงทนุได้ ดงันัน้ ผู้ลงทนุจงึอาจมีความเส่ียงจากการท่ีกองทนุ
หลกัอาจไมส่ามารถจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุได้  
 
ทัง้นี ้หากกองทนุไมส่ามารถลงทนุในกองหลกัได้ อนัเน่ืองมาจากเหตดุงักลา่ว บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเตม็จ านวน โดยไมห่กัคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ 
 
2. กองทนุนีม้ิใช่กองทนุคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทนุจงึมีความเส่ียงของเงินต้นจากการลงทนุ 
 
3.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y3 อาจจะเข้าลงทุนในกองทุนหลกัในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ และอาจจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนั 
ความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน ทัง้นี ้เน่ืองจากกองทุน
ไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน ผู้ลงทนุอาจจะขาดทนุหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
หรือได้รับเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้       
 
4. กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y3 อาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management (EPM)) และอาจลงทนุในตราสารท่ีมี
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ท าให้กองทนุนีมี้ความเส่ียงมากกวา่กองทนุรวมท่ีลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง 
เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง          
จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรับความเส่ียงได้สงูกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป ผู้ ลงทนุจึง
ควรลงทนุในกองทุนรวมเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทนุควรพิจารณา
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ความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุนวตัถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทนุเอง 
5. กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y3 ลงทนุกระจกุตวัอยู่ในประเทศจีน ผู้ลงทนุจึงควร
พิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย  
   
6. การลงทุนทัง้ในและต่างประเทศอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสาร non- investment grade / unrated ดังนัน้        
ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียงท่ีสงูขึน้จากการไมไ่ด้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้    
 

7.บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพ่ือประโยชน์กบั  
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มี ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึง ดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
ผู้ ถือ Green Card ท่ีออกประเทศสหรัฐอเมริกา  
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา 
รวมถึงสาขาของนิตบิคุคลดงักลา่ว        
3) หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงิน
เก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว       
5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิตบิคุคลดงักล่าวตามข้อ1 - 4       
บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 

8.ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญาหรือข้อตกลงกบัรัฐตา่งประเทศหรือหน่วยงานของรัฐตา่งประเทศหรือมี
ความจ าเป็นต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต 
เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น         
ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและด าเนินการต่าง  ๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธสญัญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอม
ข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตาม
พันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิในหนงัสือชีช้วน  

*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ี www.tmbameastspring.com 

http://www.tmbam.com/


7 

 

 

 

 
 

 ควำมเส่ียงจำกกำรผิดนัดช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (credit risk) 
อนัดบัความนา่เช่ือถือสว่นใหญ่ของกองทนุรวมตาม National credit rating 
ต ่ำ  สูง 

Gov.bond / AAA AA, A BBB ต ่ากวา่ BBB unrated 

 
อนัดบัความนา่เช่ือถือสว่นใหญ่ของกองทนุรวมตาม International credit rating 

 
  
หมายเหต ุ: แรเงากรณีที่กองทนุลงทนุในอนัดบัความนา่เช่ือถือนัน้เกินกวา่ 20% ของ NAV 
 

 ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 
พิจารณาจากอายเุฉล่ียของทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทนุ (portfolio duration) :  
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 ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 
- ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (SD) – เน่ืองจำกกองทุนนีเ้พิ่งจัดตัง้ จงึยังไม่มีข้อมูล    

ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (SD) 

≤ 5% 5% - 10% 10% - 15%  15% - 20% >25% 
 

 ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk) 

- ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยใดรำยหน่ึง (high issuer concentration 
risk) 

 
 

- ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง (high sector 
concentration risk)  

การลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 

 
หมายเหต:ุ กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Real Estate 

 
- ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว ในประเทศใดประเทศหน่ึง (high country concentration risk) 

 

 
หมายเหต:ุ กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศจีน 
 

 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน (exchange rate risk) 
พิจารณาจากนโยบายการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของกองทนุรวม 

 

*คณุสามารถดขู้อมลูปัจจยัความเส่ียงเพิ่มเตมิได้ท่ี www.tmbameastspring.com 

http://www.tmbam.com/
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กำรประมำณกำรตรำสำรและสัดส่วนที่กองทนุคำดว่ำจะลงทนุ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลำคม
2564)  
สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินที่ลงทุนของกองทุน  Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income 
Plan Series 4 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วนัที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สามารถดขู้อมลูเพิ่มเตมิกองทนุหลกัได้ท่ี https://www.eastspring.com/sg/funds 
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ค าอธิบายเพิ่มเตมิ :  

1.ร้อยละตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ นายทะเบียน และคา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ กองทนุรวม ณ วนัท่ีค านวณ (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

2.คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ เป็นคา่ใช้จา่ยท่ีประมาณการได้ 
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จำกกองทนุรวม

 * คา่ธรรมเนียมมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนท่ีคณุจะได้รับ  
ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทนุ * 
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รำยกำร อัตรำตำมโครงกำร เรียกเก็บจริง 

คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ / สบัเปล่ียน
หนว่ยลงทนุเข้า 

 

0.50 ปัจจบุนัไมเ่รียกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ/ 
สบัเปล่ียนหนว่ยลงทนุออก 

ไมมี่ ไมมี่ 

สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) ท่ีเรียกเก็บ
จากผู้ท ารายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) 

0.25 ปัจจบุนัไมเ่รียกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 5 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุ 
1,000 หน่วย  

(คดิคา่ธรรมเนียมขัน้ต ่า 
100 บาท  

แตไ่มเ่กิน 1,000 บาทตอ่
ครัง้) 

5 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุ 
1,000 หน่วย  

(คดิคา่ธรรมเนียมขัน้ต ่า  
100 บาท  

แตไ่มเ่กิน 1,000 บาทตอ่
ครัง้) 

หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว (ถ้ามี) 
ค าอธิบายเพิ่มเตมิ :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ

ประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน  โดยบริษัทจดัการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรับผู้ลงทนุ

ประเภทสถาบนัท่ีเปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทนุสถาบนัท่ีไม่แสวงหาผลก าไร 

ซึ่งจัดตัง้ขึน้โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ ลงทุนสถาบันท่ีจัดตัง้ขึน้ตาม

พระราชบญัญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกนัชีวิตและประกนัภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทนุส ารองเลีย้ง

ชีพภายใต้การจดัการของ บลจ.ทหารไทย บญัชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือท่ีเรียกว่า กรมธรรม์

ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ (Unit-linked) ของบริษัทประกนัชีวิต  ท่ี บลจ.ทหารไทย มอบหมายให้เป็นผู้สนบัสนนุ

การขายหรือรับซือ้คืน 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคัญของกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถอืหน่วยลงทุน อัตรำร้อยละ 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Initial Sales Charge) ร้อยละ 0.00 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Realisation 
Charge) 

เรียกเก็บร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนหลกั ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ถือเป็นรายได้ของกองทนุหลกั 

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน (Switching Fee) ไมม่ี (ไมอ่นญุาตให้มีการสบัเปลี่ยน) 
 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม อัตรำร้อยละ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) ไมเ่กินร้อยละ 0.25 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุหลกั (สงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2.00 ตอ่ปีของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั) 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee’s and 
Custodian Fee) 

ต ่ากว่าร้อยละ 0.06 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนหลกั (สงูสดุไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปีของมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก) และขัน้ต ่าอย่างน้อย 
15,000เหรียญสหรัฐตอ่ปี 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) มากกวา่ร้อยละ 0.1 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุหลกั หากทรัพย์สินภายใต้การจดัการของ
กองทนุรวมต ่ากวา่ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ บวก
คา่ธรรมเนียมการท าธุรกรรม 

 

หมายเหต ุ: 

1.ในกรณีท่ีกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน  เพ่ือเป็นค่าตอบแทน

เน่ืองจากการที่กองทนุน าเงินไปลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะด าเนินการ

ให้เงินจ านวนดงักลา่วตกเป็นทรัพย์สินของกองทนุ 

     2.อนึง่ กองทนุหลกัอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ของ
กองทนุหลกัได้ ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงการให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกัโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และจะแจ้งให้  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบการแก้ไขเพ่ิมเติมดงักลา่ว      
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1. ตัวชีวั้ดที่ใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน : 

ไมมี่ เน่ืองจากกองทนุลงทนุในกองทนุหลกั ซึง่ไมส่ามารถหาตวัชีว้ดัท่ีเหมาะสมกบักลยทุธ์การลงทนุได้ 

2. ผลกำรด ำเนินงำนแบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน : N/A 

3. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ N/A% 

4. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ xx%ต่อปี 
 
5.ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำยคือ Miscellaneous 

6.ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด : N/A 
 
*คุณสำมำรถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.tmbameastspring.com 
 

7. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนหลัก (ถ้ำมี) 
หมายเหต ุ: ข้อมลู ณ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

*คุณสำมำรถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.tmbameastspring.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มไิด้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

http://www.tmbameastspring.com/
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไมมี่ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
อายโุครงการ  ประมาณ 1 ปี 

ข้อมลูเก่ียวกบัการซือ้และขายคืน
หน่วยลงทนุ 
 
 

 เปิดเสนอขำยครัง้แรกเพียงครัง้เดียว 

วันท ำกำรซือ้ (IPO)   : ระหว่ำงวนัที่ 5 ถงึ 15 พฤศจกิำยน 2564 

มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก     : 1,000 บาท  
*หมายเหต ุ: ส าหรับกรณีการสบัเปล่ียนหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุนี ้
ก าหนดขัน้ต ่า 1 บาท หรือ 1 หนว่ย 

 
ข้อมลูเก่ียวกบัการซือ้และขายคืน
หน่วยลงทนุ 
 
 

 ช่องทำงกำรซือ้ / กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน* ช่วงกำรเสนอขำย
ครัง้แรก (ช่วง IPO)  

ท ำรำยกำรซือ้ / หักเงนิ / สับเปล่ียน* ได้ถึงวันท่ี  
15 พฤศจกิำยน 2564 ภำยในเวลำ 15.30น. 

 ซือ้ผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 หกัเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ 

ผา่นบญัชี ดงันี ้ 
ธ.ทหารไทยธนชาต                                   ธ.ไทยพาณิชย์ 
ธ.กรุงศรีอยธุยา ธ.กรุงเทพ 
ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย 
ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.ยโูอบี 
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย ธ.เกียรตินาคนิภทัร 

 

 รายช่ือกองทนุต้นทางท่ีสามารถสบัเปล่ียน*เข้ากองทนุนีไ้ด้ 

ธนบดี ธนรัฐ 
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  ระยะเวลาการรับเงินคา่ขายคืน :   
เน่ืองจากกองทุนนีไ้ม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่าง
อายุโครงการ บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนโดยท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของ
กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y3  ทัง้
จ านวนของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย ไปยงักองทนุเปิดทหารไทย
ธนบดี  (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปิด
ให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ) ซึ่งเป็นกองทนุรวมภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ ในวันท าการก่อนวันสิน้สุดอายุ
โครงการ  
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุนี ้เพ่ือใช้ในการสบัเปล่ียนไปยงั
กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี(หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ี
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน) ของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทัง้นี ้ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าว บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของสิน้
วนัท ารายการ 

สามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพย์สินรายวนัได้ท่ี website : 
www.tmbameastspring.com  

 
รายช่ือผู้จดัการกองทนุรวม  ช่ือ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทนุนี ้

 พรศจี วรสทุธิพิศิษฎ์ วนัจดทะเบียนกองทนุ 

อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของ
กองทนุรวม (PTR) % 

 N/A 

รายช่ือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com 

สถานท่ีตดิตอ่สอบถาม /รับหนงัสือ 
ชีช้วน / ร้องเรียน 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
ท่ีอยู ่ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ : 0-2838-1800 website : www.tmbameastspring.com 
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ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

 คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ได้ท่ี www.tmbameastspring.com 

ข้อมลูอ่ืน ๆ   ไมอ่นญุาตให้ผู้ ท่ีมีสญัชาติ US ลงทนุ 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนั
คุ้ มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซึ่งผู้ ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็ม
จ านวน 

 ได้รับอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการ

แสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม 
หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้  ทัง้นี ้บริษัทจัดการ   
กองทนุรวม ได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564
แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรอง
ว่าข้อมลูดงักล่าวถกูต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด 

 

 

 ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 
กรณีกองทุนรวมตราสารหนี ้ เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กับปัจจัยภายนอก เช่น 
สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ะ
เปล่ียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เชน่ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน
มีแนวโน้มปรับตวัสูงขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ก็จะสงูขึน้ด้วย ดงันัน้ราคาตราสารหนีท่ี้
ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ขายในระดบัราคาท่ีต ่าลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทนุ 
(portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมท่ี portfolio 
duration ต ่ากวา่ 

 

 ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 
(1) ความเส่ียงจากการลงทนุกระจกุตวัในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) 
เกิดจากกองทนุลงทนุในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ท่ี
สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมัน่คงของผู้ออกตราสารรายดงักล่าว กองทนุอาจ
มีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายผู้ออกตราสาร 
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(2) ความเส่ียงจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) 
เกิดจากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ท่ี
สง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดงักลา่วอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทนุท่ีกระจาย
การลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 
(3) ความเส่ียงจากการกระจกุตวัลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลกระทบ
ตอ่ประเทศดงักลา่ว เชน่ การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เป็นต้น กองทนุดงักลา่วอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวน
มากกวา่กองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk)  
หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนมีผลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุ
ด้วยสกลุเงินดอลลาร์ในชว่งท่ีเงินบาทออ่น แตข่ายท าก าไรในชว่งท่ีบาทแข็ง กองทนุรวมจะได้เงินบาทกลบัมา
น้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุใน ชว่งท่ีบาทแข็งและขายท าก าไรในชว่งท่ีบาทออ่นก็อาจได้
ผลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิด้วยเชน่กนั ดงันัน้ การป้องกนั ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจงึเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการบริหารความเส่ียงจากดงักล่าว ซึง่ท าได้ดงัตอ่ไปนี ้

 ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด : ผู้ลงทนุไมมี่ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 ป้องกนัความเส่ียงบางสว่น โดยต้องระบสุดัสว่นการป้องกนัความเส่ียงไว้อยา่งชดัเจน : ผู้ลงทนุอาจมี 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 อาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวม : ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน เน่ืองจากการป้องกนัความเส่ียงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวมในการ
พิจารณาวา่จะป้องกนัความเส่ียงหรือไม่ 

 ไมป้่องกนัความเส่ียงเลย : ผู้ลงทนุมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
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หนังสือยนิยอมรับทรำบควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในกองทุน (เอกสำรแนบคู่กับใบค ำส่ังลงทุน) 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล..................... ............ . ..................... ............ ............ .................. ............  
................เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ.................... ......... .......... .................. (ถ้ามี) ของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้
ต่างประเทศ 1Y3 (กองทุน) ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน  Eastspring 
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 (กองทุนหลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และมีกลยทุธ์การลงทนุครัง้เดียวและถือจนครบอายโุครงการ(buy-and-hold) โดยกองทนุจะ
ป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุหลกัเป็นกองทนุรวมตรา
สารทหนี ้ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore 
(MAS) และมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพื่อสร้างรายได้ตลอดอายขุองกองทนุหลกัและคืนเงินต้นให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื่อครบก าหนด
อายโุครงการ โดยกองทนุหลกัจะเน้นลงทนุในพนัธบตัรและตราสารหนีอ้ื่นๆ ที่ออกโดยผู้ออกตราสารท่ีอยูใ่นกลุม่ประเทศ Emerging 
markets และ Developed markets ทัง้นี ้การลงทนุในกองทนุหลกันีม้ิใช่การฝากเงินหรือมีการรับประกนัเงินต้น   

 
รวมถึงข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุในตราสารดงักล่าวเป็นอย่างดี   

แล้ววา่ 

1. กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (คือ อสงัหาริมทรัพย์) มากกวา่ 20% ของ NAV 
รวมกนั หากเกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทนุ
ที่กระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

2. กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัใน ประเทศใดประเทศหนึง่ (คือ ประเทศจีน) มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั หากเกิด
เหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ประเทศดงักลา่ว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เป็นต้น กองทนุดงักลา่วอาจมีผลการ
ด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

  
ข้าพเจ้าขอยืนยนัวา่ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะลงทนุในกองทนุนี ้และสามารถรับความเสีย่งตามที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงที่

ระบใุนหนงัสอืชีช้วนกองทนุ และข้าพเจ้ารับทราบค าชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบัระดบัความเสีย่งของกองทนุท่ีระบไุว้ในหนงัสอืฉบบันีแ้ล้ว 
ทัง้นี ้หากข้าพเจ้าได้รับความเสียหายจากการลงทนุในกองทนุดงักลา่ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินใด  ๆ จาก 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั แตอ่ยา่งใด จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 

 
 

 ...................................................................................... ผู้ลงทนุ 
 ( )(พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)) 
    วนัท่ี..................................................................... 

ส ำหรับผู้ลงทุน 



19 

 

 
 
 

หนังสือยนิยอมรับทรำบควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในกองทุน (เอกสำรแนบคู่กับใบค ำส่ังลงทุน) 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล..................... ............ . ..................... ............ ............ ..................... .................. 
................เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ.................... ......... .......... ............. ..... (ถ้ามี) ของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริงตราสารหนี ้
ต่างประเทศ 1Y3 (กองทุน) ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน  Eastspring 
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 (กองทุนหลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และมีกลยทุธ์การลงทนุครัง้เดียวและถือจนครบอายโุครงการ(buy-and-hold) โดยกองทนุจะ
ป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุหลกัเป็นกองทนุรวมตรา
สารทหนี ้ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore 
(MAS) และมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพื่อสร้างรายได้ตลอดอายขุองกองทนุหลกัและคืนเงินต้นให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื่อครบก าหนด
อายโุครงการ โดยกองทนุหลกัจะเน้นลงทนุในพนัธบตัรและตราสารหนีอ้ื่นๆ ที่ออกโดยผู้ออกตราสารท่ีอยูใ่นกลุม่ประเทศ Emerging 
markets และ Developed markets ทัง้นี ้การลงทนุในกองทนุหลกันีม้ิใช่การฝากเงินหรือมีการรับประกนัเงินต้น   

 
รวมถึงข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุในตราสารดงักล่าวเป็นอย่างดี   

แล้ววา่ 

1. กองทนุนีล้งทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่ง (คือ อสงัหาริมทรัพย์) มากกว่า 20% ของ NAV 
รวมกัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่า
กองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

2. กองทุนนีล้งทุนกระจุกตวัใน ประเทศใดประเทศหนึ่ง (คือ ประเทศจีน) มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน หากเกิด
เหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบต่อประเทศดงักลา่ว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เป็นต้น กองทนุดงักลา่วอาจมีผลการ
ด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

  
ข้าพเจ้าขอยืนยนัวา่ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะลงทนุในกองทนุนี ้และสามารถรับความเสี่ยงตามที่ระบไุว้ข้างต้นรวมถึงที่       

ระบใุนหนงัสอืชีช้วนกองทนุ และข้าพเจ้ารับทราบค าชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบัระดบัความเสีย่งของกองทนุท่ีระบไุว้ในหนงัสอืฉบบันีแ้ล้ว 
ทัง้นี ้หากข้าพเจ้าได้รับความเสียหายจากการลงทนุในกองทนุดงักลา่ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ จาก
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั แตอ่ยา่งใด จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 

 
 

 ......................................................................................ผู้ลงทนุ 
      ( )(พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)) 

วนัท่ี..................................................................... 

ส ำหรับบลจ. หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซือ้คืน 


