
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5  1 

 

   ข้อมูล ณ วันท่ี 21 มกราคม 2564 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 
กองทนุเปิดธนชำตตรำสำรหนี้ 3 เดือน#5 

Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#5 
 TFIX-3M#5 

                                                    กองทุนรวมตรำสำรหนี ้
กองทนุรวมที่ลงทนุแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 

“ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุนี้ในช่วงเวลำ 3 เดือนได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใชก่ำรฝำกเงิน 
 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินที่ลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ธนชำต จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต (ได้รับกำรรับรอง CAC) 
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คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

1. นโยบำยกำรลงทนุ: 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ ที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการ
ช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้นสูง และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้  
ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร 
(Structured Note) 
ทั้งนี้ การค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ  
 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม  
 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบก าหนดอายุโครงการ  
 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับค าส่ังขายคืน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

หรือมีการส้ินสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วัน
ท าการ 

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 

2. กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: 
กองทุนนี้จะลงทุนในตราสารที่มีอายุใกล้เคียงกับระยะเวลาการลงทุนในแต่ละรอบ และ/หรือตราสารที่มีอายุไม่เกิน
ระยะเวลาการลงทุนในแต่ละรอบ โดยจะถือสินทรัพย์ที่ลงทุนไว้จนครบระยะเวลาการลงทุนในแต่ละรอบ (buy-and-hold) 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

 ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนทีสู่งกวา่เงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ ากว่าหุ้นได้ 

กองทนุรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่รบ 
 ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในชว่งเวลา 3 เดอืน 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนน้ี 
 
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ 

อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 
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แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคญั 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

ค ำเตือนที่ส ำคัญ 
 กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจ ากดัโดยกฎเกณฑ์ใหต้้องลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ท่ีมีความเส่ียงต่ าเช่นเดยีวกับกองทุนรวมตลาด

เงิน ดังนั้น จึงมคีวามเส่ียงสูงกวา่กองทุนรวมตลาดเงิน 
 กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีสภาพคล่องต่ า จึงอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ในเวลาที่ต้องการ

หรือในราคาที่เหมาะสม 
 กองทุนไม่เปดิให้ไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนก่อน 3 เดือน ดงันั้นผู้ลงทุนจะไม่ได้รับเงินลงทุนคืนก่อน 3 เดือน 

 

โอกำสขำดทุนเงินต้น 
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อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม National credit rating  
ต่ ำ                   สูง 

GOV/AAA AA,A BBB ต่ ากว่า BBB Unrated 

หมายเหตุ :  แรเงากรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารและเงินฝากท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) น้ันเกินกว่า 20% ของ NAV 

 

อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
ต่ ำ                   สูง 

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

ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (SD) 
ต่ ำ                   สูง 

≤ 5% 5 – 10% 10 -15% 15 - 25% > 25% 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีมูลค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองท้ังในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่ง
พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 

 
 
การกระจุกตวัในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกวา่ 10%  ของ NAV รวมกัน 
ต่ ำ                   สูง 

≤ 10% 10 – 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 
พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นท่ีมีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญา
น้ัน รายใดรายหน่ึงมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน 
ท้ังนี้  การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ 
1.  ตราสารหน้ีภาครัฐไทย  
2.  ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
3.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารท่ีมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน 
ต่ ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมพันธบัตร 

*คุณสามารถดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk) 

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (high issuer concentration risk) 

ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหน้ีของผู้ออกตรำสำร (credit risk) 

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

ชื่อทรัพย์สนิ Credit rating % ของ NAV 
   
1. พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB21128A) 
2. พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB21128B) 

รวมทั้งสิน้ 

 
 

49.80% 
48.58% 
98.38% 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30  ธันวาคม 2563 ทัง้นี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินที่ลงทุน 

http://www.thanachartfund.com/


กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5  6 

 

น้ ำหนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเชื่อถอื 
 

 

 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปจัจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com 

 

 

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน* 

สูงสุดไม่เกิน 0.161 สูงสุดไม่เกิน 0.134
ผู้ดูแผลประโยชน์
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก บจำกกองทุนรวม

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน    5 

สูงสุดไม่เกิน      

สูงสุดไม่เกิน      

รวมอยู่ในค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร

ผู้ดูแลผลประโยชน์

v

v

vv
v

 
 

*ข้อมูล : 1 ก.พ. 2562 - 31 ม.ค. 2563 
**ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยเปน็อัตราที่รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถา้ม)ี 
หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมลูค่าธรรมเนยีมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com 

ค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก บจำกกองทุนรวม (% ต่อป ของ NAV) 

http://www.thanachartfund.com/
http://www.thanachartfund.com/
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รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี ไม่มี 

การโอนหน่วย* 53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 
หรือตามอัตราที่นายทะเบียน
ก าหนด 

20 บาท ต่อ รายการ 

หมายเหต:ุ *คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วรวมภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 

 

 
 

ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฏิทิน)

* ผลการด าเนินงานป ี2563 ข้อมูล ณ.วันที่ 30 มิ.ย. 2563
*ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เปน็สิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต*
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 

*ผลการด าเนินงานปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย  2563 

ดัชนีมาตรฐาน คือ ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA  
Government Bond Index) และผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ทีม่ีอันดับความนา่เชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของ
สมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Corporate Bond Index) ในอัตราสว่น 1 : 1 

 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซื้อขำย) 

1. แบบย้อนหลังตำมป ปฏิทิน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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�                       (%) 30         2563 

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

                0.56 0.10 - 0.19 - 0.56 - 1.03 - 1.20 - 1.88 - 2.01 

             1.26 0.28 - 0.53 - 1.26 - 1.81 - 3.20 - 3.35 - 3.45 

                  
           

0.07 0.07 - 0.06 - 0.07 - 0.09 - 0.09 - 0.11 - 30.41 

                          0.21 0.05 - 0.05 - 0.21 - 1.01 - 2.50 - 2.04 - 2.06 

                1                     %       

             : Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index 

                                      �                                 (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.                                                             

  
 
 

   ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ - 
*คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com 

5  ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด  
*คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com 

   กองทุนน้ีเคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ป  คือ -   1% 

3  ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ     % ต่อป * 
*ค่า SD ของกองทุนย้อนหลังเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแตว่ันที่รายงาน ทั้งนี้กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งมาแล้วน้อยกว่า 5 ปี จะเป็นค่า SD 
ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมจนถึงวันที่รายงาน 

http://www.thanachartfund.com/
http://www.thanachartfund.com/
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นโยบายการจ่ายปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
วันท่ีจดทะเบียน 
อายุโครงการ 

ไม่จ่าย 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
19 มกราคม 2550 
ไม่มีก าหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน การซื้อหน่วยลงทุน : 
- วันท าการซื้อ                        ทุก ๆ รอบ 3 เดือน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15:30 น. 
- มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครั้งแรก     1,000 บาท 
- มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครั้งถดัไป   1,000 บาท 
การขายคืนหน่วยลงทุน : 
- วันท าการขายคืน                 ทุก ๆ รอบ 3 เดือน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15:30 น. 
- มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังขายคืน                   1,000 บาท 
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า     ไม่ก าหนด 
- จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า   100 หน่วย 
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน         ภายใน 5 วันท าการ นับแตว่ันถัดจากวัน ท าการ 
                                                        รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
คุณสามารถตรวจสอบมูลคา่ทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน รายชื่อ 
นายวศิิษฐ์  ชื่นรัตนกุล 
นางสาววิภาสิริ  เกษมศุข 
นางรัชนิภา  พรรคพานิช 
นางสาวทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช 
 

วันท่ีเริ่มบริหารกองทุน 
31 พ.ค 2554 
19 ม.ค 2550 
19 ม.ค 2550 
25 เม.ย 2561 

 
อัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR) 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 เท่า 
 
1.ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
2.บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากัด 
3.บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
4.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากดั 
5.บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเีอส – ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั  
6.บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 
 .บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จ ากัด 
8.บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
9.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
10.บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
11.ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ 

ข้อมูลอื่นๆ 

http://www.thanachartfund.com/


กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5  10 

 

 
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนังสือชี้ชวน 
ร้องเรียน 

12.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 
13.บริษัท ฮัว่เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากัด 
14.บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
15.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซยี เวลท ์จ ากัด 
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากดั 
ที่อยู่  :  ห้อง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944  

ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281  

Website : www.thanachartfundeastspring.com 

Email : mailus@thanachartfundeastspring.com 
ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

    การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จงึมคีวาม
เส่ียงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเตม็จ านวน 

    ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านกังาน ก.ล.ต. 
    การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้ เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้

รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ณ วันที่ 21 มกราคม 
2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thanachartfund.com/
mailto:mailus@thanachartfund.com
http://www.thanachartfund.com/
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ข้อมูลเกี่ยวกับเป้ำหมำยกำรลงทุนของกองทนุเปดิธนชำตตรำสำรหนี้ 3 เดือน#5 
กองทุนมเีป้าหมายทีจ่ะลงทุนในตราสารแห่งหน้ีภาคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือเงินฝาก ที่มีอายุใกล้เคยีงกับรอบระยะเวลาการ
ลงทุนในรอบน้ี โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทนุ ดังนี้ 

วันรับค าส่ังซื้อและขายคืนหนว่ยลงทุนล่วงหน้า : วันที่  22 – 26 มกราคม 2564 
เป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 0.125% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรกในรอบน้ี 

 
 

ทรัพย์สินที่ลงทนุ TRIS 

อัตรำ
ผลตอบแทน 
ของตรำสำร 
โดยประมำณ 
(ต่อป ) (ในรูป
สกุลเงินบำท) 

สัดส่วนกำร
ลงทุน 
โดย 

ประมำณ 

ประมำณกำร
ผลตอบแทนที่

ได้รับ 
จำกกำรลงทุน 
ในรูปสกุลเงิน
บำท (ต่อป ) 

ระยะเวลำกำร
ลงทุน 
(โดย 

ประมำณ) 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย / ตั๋วเงินคลัง (1) - 0.20% 100.00% 0.20% 

3 เดือน 
รวม    100.00% 0.20% 
ประมาณการคา่ใชจ้่าย (2)    (0.075%) 

ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ    0.125% 
 
หมำยเหต ุ

(1) แหล่งที่มาของข้อมูล  ผู้ออกตราสารหน้ีระยะส้ันภาคเอกชนและ/หรือธนาคารในประเทศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 
(2) ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีท่ีกองทุนได้รับผลตอบแทน

สูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ไม่เกินเพดาน
ค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุในโครงการ 

(3) ทั้งนี้ ตราสารและ/หรือสัดส่วนที่ลงทุนอาจเปล่ียนแปลงตามภาวะตลาดหรือดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยอาจพิจารณาลงทุนในตรา
สารอื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหรือตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุน 

(4) บริษัทจัดการจะสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นและสมควรเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ โดยการเปล่ียนแปลงนั้นต้องไม่ท าให้ความเส่ียงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ 

(5) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปล่ียนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดท าให้การลงทุนใน
ต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้  เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย กฎหมายภาษีอากร และการบังคับใช้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปล่ียนและ
การเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อก าหนดอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้กองทุนไม่สามารถด าเนินการให้ เป็นไปตาม
รายละเอียดที่โครงการกองทุนก าหนดไว้ได้ เช่น ท าให้อายุโครงการกองทุนอาจจ าเป็นต้องขยายออกไปมากกว่าช่วงอายุโครงการที่ระบุไว้ 
หรือมีผลกระทบให้มูลค่าเงินลงทุนและผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 

(6) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในตราสารมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัท
จัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่โฆษณาไว้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ผู้                    ใ    ษณ ส              �                ส           ส  ใ       

       ส    ถ     ใ    ็                           สภ                          �  ถ                        �                  

โฆษณ     

 ส  ถ             พ                   ส           ใ                  ส               ษ         พ                             
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1. ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการช าระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 
ระดับ 

กำรลงทนุ 
TRIS Fitch Moody’s S&P ค ำธิบำย 

ระดับท่ีน่า
ลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเส่ียงต่ าที่ สุดที่จะไม่
สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเส่ียงต่ ามากที่
จะไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงต่ าที่จะไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด 
BBB BBB(tha) Baa BBB ความเส่ียงปานกลางที่จะไม่สามารถช าระหนี้ได้ตาม

ก าหด 
ระดับท่ีต่ า
กว่านา่
ลงทุน 

ต่ ากว่า 
BBB 

ต่ ากว่า 
BBB(tha) 

ต่ ากว่า 
Baa 

ต่ ากว่า 
BBB 

ความเส่ียงสูงที่จะไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด 

2. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่ง
ขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสาร
หน้ีจะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้ม
ปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหน้ีที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อ
ขายในระดับราคาที่ต่ าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉล่ียของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับ
การเปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ ากว่า 

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำและเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตราและ
เปล่ียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่านแต่ขายท า
ก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกัน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารความเส่ียงจากดังกล่าว ซึ่งท าได้ดังต่อไปนี้ 

 ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเส่ียงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม  : ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราและ
เปล่ียน เนื่องจากการป้องกันความเส่ียงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกัน
ความเส่ียงหรือไม่ 

 ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ค ำอธิบำยควำมเสี่ยง 
 


