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ขอ้มลู ณ วนัท่ี 3 พฤศจกิายน 2564 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 
กองทนุเปิดธนชำตตรำสำรหนี ้3 เดือน#2 

Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#2 
 TFIX-3M#2 

                                                    กองทุนรวมตรำสำรหนี ้
กองทนุรวมทีล่งทนุแบบไม่มีควำมเส่ียงต่ำงประเทศ 

“ ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนนีใ้นช่วงเวลำ 3 เดือนได้  
ดังน้ันหำกมีปัจจัยลบทีส่่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว ผู้ลงทนุอำจสูญเสียเงนิลงทนุจ ำนวนมำก” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทนุ ธนชำต จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต 
 (ได้รับกำรรับรอง CAC) 
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คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

1. นโยบำยกำรลงทนุ: 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารแห่งหนีภ้าคเอกชนและหรือภาครฐั ที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการ
ช าระดอกเบีย้หรือเงินตน้สงู และหรือเงินฝาก หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้ 
ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) และตราสารหนีท้ี่มีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกับตวัแปร  
(Structured Note)  
ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลาดงันีร้วมดว้ยก็ได ้ทัง้นี ้โดยตอ้งค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั  

• ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม  
• ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบก าหนดอายโุครงการ  
• ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทนุเนื่องจากไดร้บัค าสั่งขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

หรือมีการสิน้สดุสมาชิกภาพ หรือมีการโอนยา้ยกองทนุจ านวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกินกว่า 10 
วนัท าการ 

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการแกไ้ขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 

2. กลยุทธใ์นกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: 
กองทนุนีจ้ะลงทนุในตราสารท่ีมีอายใุกลเ้คียงกบัระยะเวลาการลงทนุในแต่ละรอบและ/หรือตราสารท่ีมีอายไุม่เกินระยะเวลา
การลงทนุในแต่ละรอบ โดยจะถือสินทรพัยท์ี่ลงทนุไวจ้นครบระยะเวลาการลงทนุในแต่ละรอบ (buy-and-hold) 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

▪ ผูล้งทนุท่ีคาดหวงัผลตอบแทนที่สงูกวา่เงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนที่อาจต ่ากว่าหุน้ได ้

กองทนุรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
▪ ผูล้งทนุท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 
▪ ผูล้งทนุท่ีตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทนุเพื่อรบัเงินในชว่งเวลา 3 เดอืน 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้
 

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 

อย่ำลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 
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แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเส่ียงของกองทุนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ค ำเตือนทีส่ ำคัญ 
▪ กองทนุรวมนีไ้ม่ไดถ้กูจ ากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุเฉพาะในตราสารหนีท้ี่มีความเส่ียงต ่าเช่นเดยีวกบักองทนุรวมตลาด

เงิน ดงันัน้ จึงมคีวามเส่ียงสงูกวา่กองทนุรวมตลาดเงิน 
▪ กองทนุรวมนีอ้าจมีการลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีสภาพคล่องต ่า จึงอาจไม่สามารถซือ้ขายตราสารหนีไ้ดใ้นเวลาที่ตอ้งการ

หรือในราคาที่เหมาะสม 
▪ กองทนุไม่เปิดใหไ้ถ่ถอนคืนหน่วยลงทนุก่อน 3 เดือน ดงันัน้ผูล้งทนุจะไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนก่อน 3 เดือน 
 

 
 

โอกำสขำดทุนเงินต้น 
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ปัจจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคญั 
 

 

อนัดบัความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทนุรวมตาม National credit rating  
ต ่ำ                   สูง 

GOV/AAA AA,A BBB ต ่ากว่า BBB Unrated 

หมายเหต ุ:  แรเงากรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารและเงินฝากท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อถือ (credit rating) นัน้เกินกว่า 20% ของ NAV 

 
อายเุฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ 
ต ่ำ                   สูง 

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

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD) 
ต ่ำ                   สูง 

≤ 5% 5 – 10% 10 -15% 15 - 25% > 25% 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีมูลค่าของหลักทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ่ง
พิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สงู แสดงว่ากองทุนรวมมีความผนัผวนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

 

การกระจกุตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกวา่ 10%  ของ NAV รวมกนั 

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

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตวัในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สญัญา หรือบคุคลอื่นท่ีมีภาระผกูพนัตามตราสารหรือสญัญา
นัน้ รายใดรายหน่ึงมากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั 
ทัง้นี ้ การลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถึงกรณีการลงทนุในทรพัยส์ินดงันี ้
1.  ตราสารหนีภ้าครฐัไทย  
2.  ตราสารภาครฐัต่างประเทศท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ 
3.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารท่ีมีการจัดอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ 

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 
ต ่ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 
หมายเหต ุ:  กองทนุรวมนีไ้ม่มีกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรม 

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเตมิไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 
 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย ์(market risk) 

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (high issuer concentration risk) 

ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (credit risk) 

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

ชื่อทรัพยส์นิ 
 
อันดับควำมน่ำเชื่อถือ 

 
% ของ NAV 

1. พนัธบตัร : พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB21813A)                                  - 
รวมทัง้สิน้ 

98.70% 
         98.70% 

หมายเหต:ุ เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ทัง้นีค้ณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 

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

 

หมายเหต:ุ เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ทัง้นีค้ณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

 

                
 
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคณุจะไดร้บั ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมดงักลา่วก่อนการลงทนุ* 
 
 

สงูสดุไม่เกิน สงูสดุไม่เกิน 0.13 
ผูดู้แผลประโยชน์
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน      
สูงสุดไม่เกิน   2  

สูงสุดไม่เกิน 2    

รวมอยู่ในค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร

ผูดู้แลผลประโยชน์

v

v

vv

v

 
*ขอ้มลู : 1 ธ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2563 
**ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถา้ม)ี 
หมายเหต ุผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูค่าธรรมเนยีมยอ้นหลงั 3 ปี ในหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็มไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

ค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

http://www.thanachartfundeastspring.com/
http://www.thanachartfund.com/


กองทนุเปิดธนชาตตามสารหนี ้3 เดือน#2  7 

 

 

 

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย* ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืน* ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ** ไม่มี ไม่มี 

การโอนหน่วย 53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 
หรือตามอตัราที่นายทะเบียน
ก าหนด 

20  บาท ต่อ รายการ 

หมายเหต:ุ *คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 

 
 
 

 

ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฏิทิน)

* ผลการด าเนินงานปี 2564 ขอ้มลู ณ.วันที่ 30 มิ.ย. 2564
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 

 

 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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ดชันีมาตรฐาน คือ ดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Total Return of ThaiBMA Short-term 
Government Bond Index) และดชันีตราสารหนีเ้อกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ในอตัราส่วน 1 : 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                        (%) 30          2564 
              3       Percentile 6       Percentile 1    Percentile 3    Percentile 5    Percentile 10    Percentile               

                0.08 0.02 - 0.08 - 0.28 - 0.90 - 1.07 - 1.80 - 2.01 

             0.36 0.17 - 0.36 - 0.89 - 1.89 - 2.64 - 3.32 - 3.42 

                  
           

0.07 0.05 - 0.07 - 0.07 - 0.10 - 0.09 - 0.11 - 0.13 

                          0.23 0.33 - 0.23 - 0.17 - 0.75 - 2.44 - 2.03 - 2.03 

                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.                                                            

  

 
 
 

1. แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน 

4  ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ - 
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.thanachartfundeastspring.com 

5  ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด  
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.thanachartfundeastspring.com 

2  กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -0.02% 

3  ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 0.15% ต่อปี* 

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

ไม่จ่าย 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
27 ตลุาคม 2549 
ไม่มีก าหนดระยะเวลาสิน้สดุของโครงการ 

ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ การซือ้หน่วยลงทนุ : 
- วนัท าการซือ้                       :  ทกุ ๆ รอบ 3 เดือน ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 15:30 น. 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก     1,000 บาท 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป   1,000 บาท 
การการขายคืนหน่วยลงทนุ : 
- วนัท าการขายคืน                :  ทกุ ๆ รอบ 3 เดือน ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 15:30 น. 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน                   1,000 บาท 
- มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า     ไม่ก าหนด 
- จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า   100 หน่วย 
- ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน     :   ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัถดัจากวนัท าการ 

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (รบัเงิน T+1) 
คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรพัยสิ์นรายวนัไดท้ี่ 
www.thanachartfundeastspring.com 
 

รายชื่อผูจ้ดัการกองทนุ รายชื่อ 
นายวศิิษฐ์  ชื่นรตันกลุ 
นางสาววิภาสิร ิ เกษมศขุ 
นางรชันิภา  พรรคพานิช 
 

วนัท่ีเริ่มบรหิารกองทนุ 
31 พ.ค 2554 
27 ต.ค 2549 
27 ต.ค 2549 

 
อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 เทา่ 
 
1.ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
2.บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
3.บรษิัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
4.บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
5.บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั  
6.บรษิัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
7.บรษิัทหลกัทรพัย ์เคที ซมีิโก ้จ ากดั 
8.บรษิัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
9.บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
10.บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
11.ธนาคารออมสิน 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

http://www.thanachartfund.com/
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ติดต่อสอบถาม 
รบัหนงัสือชีช้วน 
รอ้งเรียน 

12.บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
13.บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
14.บรษิัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั 
15.บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซยี เวลท ์ จ ากดั 
16.บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุเว็ลธ ์เมจิก จ ากดั 
หรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
ที่อยู่  :  หอ้ง 902 – 908 ชัน้  9  อาคารมิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขท่ี 944  
ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0-2126-8399  โทรสาร 0-2055-5801 
Website : www.thanachartfundeastspring.com 
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com 

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

▪    การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จงึมคีวาม
เส่ียงจากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเตม็จ านวน 

▪    ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 
▪    การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้

รบัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งนี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี ้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ณ วันที่  
3 พฤศจิกายน 2564  แลว้ดว้ยความระมัดระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่า
ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thanachartfund.com/
mailto:mailus@thanachartfund.com
http://www.thanachartfund.com/
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ข้อมูลเกี่ยวกับเป้ำหมำยกำรลงทุนของกองทนุเปิดธนชำตตรำสำรหนี ้3 เดือน#2 
กองทนุมเีป้าหมายที่จะลงทนุในตราสารแห่งหนีภ้าคเอกชนและหรือภาครฐั และหรือเงินฝาก ที่มีอายใุกลเ้คยีงกบัรอบระยะเวลาการลงทนุใน
รอบนี ้โดยมีขอ้มลูเก่ียวกบัเป้าหมายการลงทนุของกองทนุ ดงันี ้

วนัรบัค าสั่งซือ้และขายคืนหนว่ยลงทนุล่วงหนา้ : วนัท่ี 5 – 9 พฤศจิกายน 2564 
เป้าหมายอตัราผลตอบแทนโดยประมาณ 0.20% ต่อปีของเงินลงทนุเริ่มแรกในรอบนี ้

ประเภททรัพยส์นิ 
ทีพ่ิจำรณำลงทนุ 

 

TRIS FITCH 
อัตรำ

ผลตอบแทน 
ของตรำสำร 
โดยประมำณ   

(ต่อปี) 

สัดส่วน 
กำรลงทนุ 

โดย 
ประมำณ 

ประมำณกำร
ผลตอบแทนที่

ได้รับ 
จำกกำรลงทนุ    

(ต่อปี) 

ระยะเวลำ
กำรลงทนุ 
(โดย 

ประมำณ) 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย / ตั๋วเงนิคลงั(1) - - 0.30% 100.00% 0.30% 

3 เดือน 
รวม    100.00% 0.30% 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่าย(2)     (0.10%) 
ประมาณการผลตอบแทนที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะ
ไดร้บั (ต่อปี) 

  
  0.20% 

หมำยเหตุ 

(1) แหล่งที่มาของขอ้มลู อตัราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผูอ้อกตราสาร ณ วนัท่ี 27 ตลุาคม 2564 

(2) ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแลว้) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนไดร้ับ
ผลตอบแทนสงูกว่าที่ไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ่มเติมได ้ทั้งนีไ้ม่
เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีระบใุนโครงการ 

(3) ตราสารและ/หรือสดัส่วนที่ลงทุนอาจเปล่ียนแปลงตามภาวะตลาดหรือดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยอาจพิจารณาลงทุนในตรา
สารอื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติมจากที่ระบไุวข้า้งตน้โดยมีอนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกหรือตราสารอยู่ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได ้ 

(4) บรษิัทจดัการจะสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรพัยสิ์นที่ลงทนุหรือสดัส่วนการลงทนุไดเ้ฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นและสมควรเพื่อรกัษา
ผลประโยชนข์องผู้ลงทุนเป็นส าคัญ โดยการเปล่ียนแปลงนั้นตอ้งไม่ท า ให้ความเส่ียงของทรพัยสิ์นที่ลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมี
นยัส าคญั 

(5) ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปล่ียนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณภ์าวะตลาดท าใหก้ารลงทุนใน
ต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น การเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อตัราดอกเบีย้ กฎหมายภาษีอากร และการบงัคบัใชข้อ้ก าหนดเก่ียวกบัการควบคมุอตัรา
แลกเปล่ียนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อก าหนดอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้กองทุนไม่สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่โครงการกองทุนก าหนดไวไ้ด ้เช่น ท าใหอ้ายุโครงการกองทุนอาจจ าเป็นตอ้งขยายออกไป
มากกว่าช่วงอายุโครงการที่ระบุไว ้หรือมีผลกระทบให้มูลค่าเงินลงทุนและผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายอัตราผลตอบแทน
โดยประมาณ 

(6) หากไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวเ้นื่องจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป หรือโครงสรา้ง/อตัราภาษีที่เก่ียวขอ้งกับ
การลงทุนในตราสารมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญั ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที่โฆษณาไว ้และ/หรือ
บรษิัทจดัการอาจไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิตามอตัราที่โฆษณาไว ้

 
 
 

➢         คว    คว      ใ    ษณ ส  ค                       คว   ส           ส  ใ       

➢       ส          ใ                     ว          สภ ว                                 ว                                  

   โฆษณ  ว  

➢ ส                พ                   ส      ว    ใ ว       ว         ส               ษ          พ               ธ                            

โ   0-2126-8399      ธ  ค  ธ            (     ) โ   1770        ส   ส                    ค     ว             .ธ              
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1. ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบัความน่าเชื่อถือ
ของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการช าระหนี ้ โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดงัต่อไปนี ้
ระดับ 

กำรลงทนุ 
TRIS Fitch Moody’s S&P ค ำธิบำย 

ระดบัท่ีน่า
ลงทนุ 

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

AA AA(thai) Aa AA อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเส่ียงต ่ามากที่จะ
ไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

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

หด 
ระดบัท่ีต ่า
กว่านา่
ลงทนุ 

ต ่ากว่า 
BBB 

ต ่ากว่า 
BBB(thai) 

ต ่ากว่า 
Baa 

ต ่ากว่า 
BBB 

ความเส่ียงสงูที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

2. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึ่ง
ขึน้กบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสาร
หนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโนม้
ปรบัตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ก็จะสงูขึน้ดว้ย ดงันัน้ราคาตราสารหนีท้ี่ออกมาก่อนหนา้จะมีการซือ้
ขายในระดบัราคาที่ต  ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นที่ลงทุน (portfolio duration) สงูจะมีโอกาสเผชิญกับ
การเปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทนุรวมที่ portfolio duration ต ่ากว่า 

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำและเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตราและ
เปล่ียนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงินดอลลารใ์นช่วงที่เงินบาทอ่านแต่ขายท า
ก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมดว้ยเช่นกัน ดงันัน้ การป้องกัน
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการบรหิารความเส่ียงจากดงักล่าว ซึ่งท าไดด้งัต่อไปนี ้

▪ ป้องกันควำมเสี่ยงทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทนุไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

▪ ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยตอ้งระบุสดัส่วนการป้องกันความเส่ียงไวอ้ย่างชัดเจน : ผูล้งทุนอาจมีความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

▪ อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราและ
เปล่ียน เนื่องจากการป้องกนัความเส่ียงขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกัน
ความเส่ียงหรือไม่ 

▪ ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผูล้งทนุมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ค ำอธิบำยควำมเส่ียง 
 


