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การลงทนุในกองทนุรวมไม่ใช่การฝากเงิน 
 

 

กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตรำสำรหนีต่้ำงประเทศ 1Y2  
TMB-ES-FIX1Y2 
กองทุนรวมตรำสำรหนี ้  

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2564 

  
  
  
  
  
  

 ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 1 ปีได ้ดงันั้น หากมีปัจจยัลบที่

ส่งผลกระทบตอ่การลงทุนดงักล่าว  ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ  านวนมาก 

เสนอขำยครัง้แรก 10 ถึง 16 สิงหำคม 2564 
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  1.1 นโยบายการลงทนุ  
1.1.1 ทรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทนุ 
กองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทนุ  Eastspring 

Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 (กองทนุหลกั) ซึง่เป็นกองทนุรวมตราสารหนี ้

ท่ีจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) ด าเนินงานตามระเบียบของ MAS  (Monetary Authority 

of Singapore) ในอตัราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ

กองทนุ  

กองทุนหลกั มีวตัถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนตลอดการถือครองตราสารหนีแ้ละได้เงิน
ต้นเมื่อครบก าหนดอายุโครงการ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารหนีอ่ื้น ๆ ในกลุ่ม
ประเทศ Asia Pacific และEmerging market กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารหนีอ่ื้น ๆ    
ใน developed market ทัง้นี ้กองทนุนีม้ิใช่การฝากเงินหรือการรับประกนัเงินต้น 

กองทุนหลกัดังกล่าวบริหารจัดการโดย Eastspring Investments (Singapore) Limited และลงทุนใน

รูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 

ทัง้นี ้การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าท า

สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ  

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

การลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มี

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) นอกจากนี ้การลงทุนทัง้ในและต่างประเทศอาจมีการ

ลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) 

ตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลกัทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ (Unlisted Securities)  

 

 

กองทนุรวมปลายทาง ได้แก่ กองทนุ  Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 

ชื่อ กองทนุ  Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 
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โครงสร้างของกองทนุ 
Eastspring 
Investments Unit 
Trusts – Fixed Income 
Plan Series 3 

 

Class                         :    I1 

ISIN Code                  :  SGXZ61855805 

Bloomberg Code       :  N/A 

วนัจดัตัง้กองทนุ (Inception Date)  : 19 สิงหาคม 2564 

(กองทนุหลกัจะ IPO ระหว่างวนัที่ 2 – 19 สิงหาคม 2564)  

สกลุเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ  (USD) 

ตวัชีว้ดั (Benchmark)  : N/A 

วตัถุประสงค์และ
นโยบายการลงทนุ 

กองทนุ  Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3   
มีวตัถุประสงค์ในการลงทนุเพื่อเพิ่มผลตอบแทนตลอดการถือครองตราสารหนีแ้ละ
ได้เงินต้นเมื่อครบก าหนดอายโุครงการ โดยกองทุนจะลงทนุในตราสารหนีแ้ละ    
ตราสารหนีอ่ื้น ๆ ในกลุม่ประเทศ Asia Pacific และ Emerging market กองทนุ
อาจลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารหนีอ่ื้น ๆ ใน developed market ทัง้นี ้กองทนุ
นีม้ิใช่การฝากเงินหรือการรับประกนัเงินต้น 

กองทนุมีจดุประสงค์ในการลงทนุไม่น้อยกว่า 80% ในตราสารหนี ้investment 
grade และ อาจลงทนุในตราสารหนี ้non – investment grade ไม่เกิน 20% ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั 

นอกจากนี ้กองทนุหลกัอาจมีการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ เพื่อป้องกนัความเสี่ยง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management)  

อายกุองทนุ ประมาณ 1 ปี 

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี 

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 
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ผู้ตรวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

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

 

1.2 กลยทุธ์ในการบริหารจดัการลงทนุ 

มีกลยทุธ์การลงทนุครัง้เดียว (buy and hold) 
 

 

- เหมาะสมส าหรับเงินลงทนุของผู้ลงทนุที่สามารถถือครองหน่วยลงทนุจนครบอายกุองทนุได้  

    (ประมาณ 1 ปี) 

-  ผู้ลงทนุที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทนุในตราสารหนีต่้างประเทศ 

-  ผู้ลงทนุที่ต้องการผลตอบแทนในการลงทุนในตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

 

         -  ผู้ลงทนุที่ไม่สามารถรับความผนัผวนของเงินลงทนุและผลตอบแทนในระยะสัน้  

-  กองทนุนีม้ีสภาพคลอ่งจ ากดั เนื่องจากเป็นกองทนุทที่ไม่เปิดให้มีการซือ้ขายแบบกองทนุเปิดทัว่ไป โดย

กองทุนมีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเท่านัน้ จึงไม่เหมาะกบัผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วย

ลงทนุ เพื่อรับเงินในช่วง 1 ปี 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้
▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็มหรือสอบถำมผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และบริษัท

จดัการ 
▪ อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีดี้พอ 

 
 

 

ค ำเตือนที่ส ำคัญ 
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1. กองทนุหลกัอยู่ระหว่างการเสนอหน่วยครัง้แรก (IPO) และคาดว่าจะจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุได้เมื่อสิน้สดุ     
การเสนอขายครัง้แรกหลงัจากระดมเงินลงทนุจากผู้สนใจลงทนุได้ตามดลุยพินิจของกองทนุ จึงอาจมีความ       
เสี่ยงจากการเกิดโอกาสที่สง่ผลให้กองทนุหลกัไม่สามารถจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุได้  
ดงันัน้ หากกองทนุไม่สามารถลงทนุในกองหลกัได้ อนัเนื่องมาจากเหตดุงักล่าว บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเต็มจ านวน โดยไม่หกัค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ 
2. กองทนุนีม้ิใช่กองทนุคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของเงินต้นจากการลงทุน 
3.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต่้างประเทศ 1Y2 อาจจะเข้าลงทุนในกองทุนหลกัในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ และอาจจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทัง้นี ้เนื่องจากกองทุนไม่ได้
ป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/ หรือ
ได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้   
4. กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต่้างประเทศ 1Y2 อาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มี
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ท าให้กองทนุนีม้ีความเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวมที่ลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง 
เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง          
จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรับความเสี่ยงได้สงูกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ ลงทุนจึง
ควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทนุเอง 
5. กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต่้างประเทศ 1Y2 ลงทุนกระจุกตวัอยู่ในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควร
พิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย    
6. การลงทุนทัง้ในและต่างประเทศอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสาร non- investment grade / unrated / unlisted 
ดงันัน้ ผู้ลงทนุอาจมีความเสี่ยงที่สงูขึน้จากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้    

7. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชัว่คราวหรือ
ถาวรก็ได้ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับค าสัง่ดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเข้า โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับค าสั่งซือ้ / ค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 
8.บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุน กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั  
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1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
ผู้ ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา  
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว        
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงิน
เก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตัง้อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว       
5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 - 4       
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
9.ในกรณีที่บริษัทจดัการมีพนัธะสญัญาหรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือมี
ความจ าเป็นต้องปฏิบติัตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต 
เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น         
ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและด าเนินการต่าง  ๆ 
เพื่อให้เป็นไปตามพันธสญัญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอม
ข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบติัตาม
พันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน  

*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th 

 

 

 

 

 

http://www.tmbam.com/
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• ควำมเส่ียงจำกกำรผิดนัดช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (credit risk) 
อนัดบัความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทนุรวมตาม National credit rating 
ต ่ำ  สูง 

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

 
อนัดบัความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทนุรวมตาม International credit rating 

 
  
หมายเหต ุ: แรเงากรณีที่กองทนุลงทนุในอนัดบัความน่าเชื่อถือนัน้เกินกว่า 20% ของ NAV 
 

• ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 
พิจารณาจากอายเุฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทนุ (portfolio duration) :  

 
 

• ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 
- ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (SD) – เน่ืองจำกกองทุนนีเ้พิ่งจัดตัง้ จึงยังไม่มีข้อมูล    

ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (SD) 
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≤ 5% 5% - 10% 10% - 15%  15% - 20% >25% 
 

• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk) 

- ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยใดรำยหน่ึง (high issuer concentration 
risk) 

 
 

- ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง (high sector 
concentration risk)  

การลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่มากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั 

 
หมายเหต:ุ กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Real Estate 

 
- ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว ในประเทศใดประเทศหน่ึง (high country concentration risk) 

 

 
หมายเหต:ุ กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศจีน 

• ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 
พิจารณาจากนโยบายการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของกองทนุรวม 

 

*คณุสามารถดขู้อมลูปัจจยัความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th 
 

http://www.tmbam.com/
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กำรประมำณกำรตรำสำรและสัดส่วนท่ีกองทุนคำดว่ำจะลงทุน (ข้อมลู ณ วันท่ี 26 กรกฎำคม 
2564)  
สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินที่ลงทุนของกองทุน  Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income 
Plan Series 3 
 

 

 
 
 

 
สามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมกองทนุหลกัได้ที่ https://www.eastspring.com/sg/funds 
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ค าอธิบายเพิ่มเติม :  

1.ร้อยละต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ กองทนุรวม ณ วนัที่ค านวณ (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 

2.ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เป็นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ 
 
 
 
 
 

   
 

0.4500

0.0214 0.0535 ตำมที่จ่ำยจริง

0.5249

สูงสุดไม่เกิน 1.0000

สูงสุดไม่เกิน 0.0540 สูงสุดไม่เกิน 0.1070
สูงสุดไม่เกิน 0.0535

สูงสุดไม่เกิน 1.2145

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

ค่ำ
ธร

รม
เนี
ยม

ที่เ
รีย

กเ
ก็บ

จริ
ง 

%
 ต่
อปี

ขอ
ง 

N
A

V

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จำกกองทนุรวม

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะได้รับ  
ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทนุ * 
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รำยกำร อัตรำตำมโครงกำร เรียกเก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ / สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเข้า 

 

0.50 ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ/ 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 

ไม่ม ี ไม่ม ี

สว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) ที่เรียกเก็บ
จากผู้ท ารายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) 

0.25% ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย  

(คิดค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า 
100 บาท  

แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อ
ครัง้) 

5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย  

(คิดค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า  
100 บาท  

แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อ
ครัง้) 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว (ถ้ามี) 
ค าอธิบายเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ

ประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน  โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวส าหรับผู้ลงทุน

ประเภทสถาบนัที่เปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทนุสถาบนัที่ไม่แสวงหาผลก าไร 

ซึ่งจัดตัง้ขึน้โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ ลงทุนสถาบันที่จัดตัง้ขึน้ตาม

พระราชบญัญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกนัชีวิตและประกนัภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนส ารองเลีย้ง

ชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.ทหารไทย บญัชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์

ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ (Unit-linked) ของบริษัทประกนัชีวิต  ที่ บลจ.ทหารไทย มอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซือ้คืน 

 
 
 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคัญของกองทนุ Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ อัตรำร้อยละ 
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ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Initial Sales Charge) สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Realisation 
Charge) 

เรียกเก็บร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ถือ
เป็นรายได้ของกองทนุ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน (Switching Fee) ไม่มี (ไม่อนญุาตให้มีการสบัเปลี่ยน) 
 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม อัตรำร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุ (สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee’s and 
Custodian Fee) 

ไม่เกินร้อยละ 0.06 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน (สูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ) และขัน้ต ่าอย่างน้อย 15,000
เหรียญสหรัฐต่อปี 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) มากกว่าร้อยละ 0.1% ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ หากทรัพย์สินภายใต้การจดัการของกองทนุรวม
ต ่ากว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ บวกค่าธรรมเนียมการท า
ธุรกรรม 

 

หมายเหต ุ: 

1.ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน  เพื่อเป็นค่าตอบแทน

เนื่องจากการที่กองทนุน าเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะด าเนินการ

ให้เงินจ านวนดงักลา่วตกเป็นทรัพย์สินของกองทนุ 

     2.อนึ่ง กองทนุหลกัอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
กองทนุหลกัได้ ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกัโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และจะแจ้งให้  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดงักลา่ว      
 
 
 
 
 
 

 

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต * 
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1. ตัวชีว้ัดที่ใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน : 

ไม่มี เนื่องจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลักซึ่งไม่มีตัวชีว้ัดและเป็นกองทุนหลกัที่มีอายุโครงการ  ทัง้นีบ้ริหาร

จัดการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่ก าหนด  จึงไม่จ าเป็นต้องเปรียบเทียบผลการ

ด าเนินงานของกองทนุกบัตวัชีว้ดั 

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.eastspring.co.th 
 

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

*คุณสำมำรถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.eastspring.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 10 ถึง 16 สิงหำคม 
2564 

มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก     : 1,000 บาท  
*หมายเหต ุ: ส าหรับกรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุนี ้
ก าหนดขัน้ต ่า 1 บาท หรือ 1 หน่วย 

 
ข้อมลูเก่ียวกบัการซือ้และขายคืน
หน่วยลงทนุ 
 
 

 ช่องทำงกำรซือ้ / กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน* ช่วงกำรเสนอ
ขำยครัง้แรก (ช่วง IPO)  

ท ำรำยกำรซือ้ / หักเงนิ / สับเปลี่ยน* ได้ถึงวันที่  
16 สิงหำคม 2564 ภำยในเวลำ 15.30น. 

 ซือ้ผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 หกัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ 

ผ่านบญัชี ดงันี ้ 
ธ.ทหารไทยธนชาต                                   ธ.ไทยพาณิชย์ 
ธ.กรุงศรีอยธุยา ธ.กรุงเทพ 
ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย 
ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.ยโูอบี 
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย ธ.เกียรตินาคินภทัร 

 

 รายชื่อกองทนุต้นทางที่สามารถสบัเปลี่ยน*เข้ากองทนุนีไ้ด้ 

ธนบดี ธนรัฐ 
 

*หมำยเหตุ : ส ำหรับกรณีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำกองทุนนี ้
ก ำหนดขัน้ต ่ำ 1 บำท หรือ 1 หน่วย 
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  ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :   
เนื่องจากกองทุนนีไ้ม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่าง
อายุโครงการ บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนโดยท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของ
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต่้างประเทศ 1Y2  ทัง้
จ านวนของผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยงักองทุนเปิดทหารไทย
ธนบดี  (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดที่บริษัทจัดการเปิด
ให้บริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ ในวันท าการก่อนวันสิน้สุดอายุ
โครงการ  
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนนี ้เพื่อใช้ในการสบัเปลี่ยนไปยัง
กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี(หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดที่
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทัง้นี  ้ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของสิน้
วนัท ารายการ 

สามารถตรวจสอบมลูค่าทรัพย์สินรายวนัได้ที่ website : 
www.eastspring.co.th  

 
รายชื่อผู้จดัการกองทนุรวม  ชื่อ วนัที่เร่ิมบริหารกองทนุนี ้

 พรศจี วรสทุธิพิศิษฎ์ วนัจดทะเบียนกองทนุ 

อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทุนของ
กองทนุรวม (PTR) % 

 N/A 

รายชื่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ได้ที่ www.eastspring.co.th 

สถานที่ติดต่อสอบถาม /รับหนงัสือ 
ชีช้วน / ร้องเรียน 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่อยู่ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 
โทรศพัท์ : 0-2838-1800 website : www.eastspring.co.th 
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

 คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ได้ที่ www.eastspring.co.th 

ข้อมลูอื่น ๆ   ไม่อนญุาตให้ผู้ที่มีสญัชาติ US ลงทนุ 

 

▪ การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนั
คุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็ม
จ านวน 

▪ ได้รับอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการ

แสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม 
หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้  ทัง้นี ้บริษัทจัดการ   
กองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั ณ วนัที่ 6 สิงหาคม 2564          
แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรอง
ว่าข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด 

 

 

▪ ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 
กรณีกองทุนรวมตราสารหนี ้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กับปัจจัยภายนอก เช่น 
สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ะ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน
มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ก็จะสงูขึน้ด้วย ดังนัน้ราคาตราสารหนีท้ี่
ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ขายในระดับราคาที่ต ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน 
(portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio 
duration ต ่ากว่า 

 

▪ ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 
(1) ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจกุตวัในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 
เกิดจากกองทนุลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ที่
สง่ผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมัน่คงของผู้ออกตราสารรายดงักล่าว กองทนุอาจ
มีผลการด าเนินงานที่ผนัผวนมากกว่ากองทนุที่กระจายการลงทนุในหลายผู้ออกตราสาร 
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(2) ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) 
เกิดจากกองทนุลงทุนในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ที่
สง่ผลกระทบต่ออตุสาหกรรมนัน้ กองทุนดงักลา่วอาจมีผลการด าเนินงานที่ผนัผวนมากกว่ากองทนุที่กระจาย
การลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบ
ต่อประเทศดงักลา่ว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เป็นต้น กองทนุดงักลา่วอาจมีผลการด าเนินงานที่ผนัผวน
มากกว่ากองทนุที่กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

▪ ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุ
ด้วยสกลุเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทนุรวมจะได้เงินบาทกลบัมา
น้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุใน ช่วงที่บาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้
ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนั ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการบริหารความเสี่ยงจากดงักล่าว ซึง่ท าได้ดงัต่อไปนี ้

• ป้องกนัความเสี่ยงทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด : ผู้ลงทนุไม่มีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

• ป้องกนัความเสี่ยงบางสว่น โดยต้องระบสุดัสว่นการป้องกนัความเสี่ยงไว้อย่างชดัเจน : ผู้ลงทนุอาจมี 
ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

• อาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวม : ผู้ลงทนุอาจมีความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกนัความเสี่ยงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวมในการ
พิจารณาว่าจะป้องกนัความเสี่ยงหรือไม่ 

• ไม่ป้องกนัความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทนุมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
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หนังสือยินยอมรับทรำบควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในกองทุน (เอกสำรแนบคู่กับใบค ำส่ังลงทุน) 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล..................... ............ . ..................... ............ ............ .................. ............  
................เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน.................... ......... .......... .................. (ถ้ามี) ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้
ต่างประเทศ 1Y2 (กองทุน) ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน  Eastspring 
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และมีกลยทุธ์การลงทนุครัง้เดียวและถือจนครบอายโุครงการ(buy-and-hold) โดยกองทนุจะ
ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราตา่งประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุหลกัเป็นกองทนุรวมตรา
สารทหนี ้ท่ีจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) ด าเนินงานตามระเบียบของ MAS  (Monetary Authority of Singapore) 
และมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารหนีอ้ื่น ๆ ในกลุ่มประเทศ Asia Pacific และEmerging market กองทุนอาจ
ลงทนุในตราสานหนีแ้ละตราสารหนีอ้ื่น ๆ ใน developed market ทัง้นี ้กองทนุนีม้ิใช่การฝากเงินหรือการรับประกนัเงินต้น 

 
รวมถึงข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจความเส่ียงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดี   

แล้วว่า 
 
1. กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (คือ อสังหาริมทรัพย)์ มากกวา่ 20% ของ 

NAV รวมกนั หากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวน
มากกวา่กองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

2. กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัใน ประเทศใดประเทศหน่ึง (คือ ประเทศจีน) มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั หาก
เกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศดงักล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นตน้ กองทุนดงักล่าวอาจมี
ผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

  
ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะลงทนุในกองทุนนี ้และสามารถรับความเส่ียงตามที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงที่

ระบใุนหนงัสือชีช้วนกองทนุ และข้าพเจ้ารับทราบค าชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบัระดบัความเส่ียงของกองทนุท่ีระบไุว้ในหนงัสือฉบบันีแ้ล้ว 
ทัง้นี ้หากข้าพเจ้าได้รับความเสียหายจากการลงทุนในกองทุนดงักล่าว ข้าพเจ้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ จาก 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั แต่อย่างใด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐาน 

 
 

 ...................................................................................... ผูล้งทุน 

 ( )(พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)) 
  วนัท่ี..................................................................... 

ส ำหรับผู้ลงทุน 
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หนังสือยินยอมรับทรำบควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในกองทุน (เอกสำรแนบคู่กับใบค ำส่ังลงทุน) 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล..................... ............ . ..................... ............ ............ ..................... .................. 
................เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน.................... ......... .......... ............. ..... (ถ้ามี) ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริงตราสารหนี ้
ต่างประเทศ 1Y2 (กองทุน) ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน  Eastspring 
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และมีกลยทุธ์การลงทนุครัง้เดียวและถือจนครบอายโุครงการ(buy-and-hold) โดยกองทนุจะ
ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราตา่งประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุหลกัเป็นกองทนุรวมตรา
สารทหนี ้ท่ีจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) ด าเนินงานตามระเบียบของ MAS  (Monetary Authority of Singapore) 
และมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารหนีอ้ื่น ๆ ในกลุ่มประเทศ Asia Pacific และEmerging market กองทุนอาจ
ลงทนุในตราสานหนีแ้ละตราสารหนีอ้ื่น ๆ ใน developed market ทัง้นี ้กองทนุนีม้ิใช่การฝากเงินหรือการรับประกนัเงินต้น 

 
รวมถึงข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจความเส่ียงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดี   

แล้วว่า 
 

1. กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (คือ อสังหาริมทรัพย)์ มากกวา่ 20% ของ 
NAV รวมกนั หากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวน
มากกวา่กองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

2. กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัใน ประเทศใดประเทศหน่ึง (คือ ประเทศจีน) มากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั หาก
เกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศดงักล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นตน้ กองทุนดงักล่าวอาจมี
ผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

  
ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะลงทุนในกองทนุนี ้และสามารถรับความเส่ียงตามที่ระบไุว้ข้างต้นรวมถึงที่       

ระบใุนหนงัสือชีช้วนกองทนุ และข้าพเจ้ารับทราบค าชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบัระดบัความเส่ียงของกองทนุท่ีระบไุว้ในหนงัสือฉบบันีแ้ล้ว 
ทัง้นี ้หากข้าพเจ้าได้รับความเสียหายจากการลงทุนในกองทุนดงักล่าว ข้าพเจ้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ จาก
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั แต่อย่างใด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐาน 

 
 

 ...................................................................................... ผูล้งทุน 

 ( )(พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)) 
 

ส ำหรับบลจ. หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซือ้คืน 


