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กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1.

นโยบำยกำรลงทุน :

1.1

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุ นรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน PIMCO GIS Global
Bond Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I ซึ่งเป็ น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบาย
จ่ายเงินปั นผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลัก มีวัต ถุป ระสงค์ในการลงทุนที่ เน้น ลงทุนในตราสารหนี ้ จดทะเบี ยนในประเทศไอร์แ ลนด์ (Ireland)
ดาเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland)
Limited และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of Funds
หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็ น Feeder Fund ได้ โดยไม่
ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึน้ กับ
สถานการณ์ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.thanachartfundeastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่
บริษัทจัดการกาหนด ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
โดยกองทุนอาจเข้าทาสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน นอกจากนั้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน
สั ญ ญ าซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio
Management (EPM)) ได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมทั้ ง อาจท าธุ ร กรรมการให้ยื ม หลั ก ทรัพ ย์ หรื อ ธุ ร กรรมการซื ้อ โดยมี สั ญ ญาขายคื น ( Reverse Repo) ได้
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนีท้ ่ีมี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนีท้ ่ไี ม่ได้รบั การจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด
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1.2

นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
กองทุนหลัก มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนรวม แต่คานึงถึงการรักษาเงินต้น และการบริหารการลงทุนอย่าง
รอบคอบ โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินโดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนีป้ ระเภท
ต่างๆ ของเหล่าประเทศที่เป็ นสกุลเงินสาคัญของโลก โดยดูเรชั่นเฉลี่ยของกองทุนโดยปกติจะแตกต่างอยู่ในช่วงบวก
หรือลบ 3 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
กองทุนจะลงทุนหลักในตราสารหนีท้ ่ีได้รบั การจัดอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade Fixed Income
instruments) แต่ในบางกรณีก็สามารถลงทุนในตราสารหนีท้ ่ไี ด้รบั การจัดอันดับต่ากว่าอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ ซึ่ง
ได้แก่ อันดับต่ากว่า Baa (โดย Moody’s) หรือต่ากว่า BBB (โดย S&P) หรืออันดับเทียบเท่า (โดย Fitch) ในสัดส่วน
ไม่ เกิ น ร้อ ยละ 10 ของมู ล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุ ท ธิ ทั้ ง นี ้ ยกเว้น การลงทุ น ในตราสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น เชื่ อ ภาค
อสังหาริมทรัพย์ (mortgage-backed securities) ที่สามารถลงทุนได้โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงการจัดอันดับเครดิตเรทติง้
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการลงทุน ใน mortgage-backed securities จะไม่มี การก าหนดเครดิต เรทติ ง้ ขั้น ต่ าที่จ ะ
สามารถลงทุนได้ แต่การลงทุนใน mortgage-backed securities ที่ ได้รบั การจัดอันดับต่ ากว่าอันดับ ที่สามารถ
ลงทุนได้ท่ีไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อนึ่งกองทุนไม่มีขอ้ จากัดในการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีออกโดย
ประเทศกาลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนหลักเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี : https://www.pimco.com.sg/ensg/investments/gis/global-bond-fund/inst-acc

2.

กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
2.1

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุน
หลัก (passive management)

2.2

กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active)

กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
นักลงทุนที่ตอ้ งการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ และยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที่เป็ นตราสารหนีใ้ นต่างประเทศ

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมำะกับใคร
▪ นักลงทุนที่มีความจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนนีใ้ นระยะอันใกล้
▪ นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้
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ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
1.

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund นีม้ ิใช่กองทุนคุม้ ครองเงินต้น ผูล้ งทุนจึงมีความเสี่ยงของ
เงินต้นจากการลงทุน

2.

กองทุน เปิ ดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund อาจจะเข้าลงทุนในกองทุนหลักในรู ปสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ และอาจจะเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุน ทัง้ นี ้ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวนผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงิน
ลงทุนเริ่มแรกได้

3.

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund ลงทุนกระจุกตัวอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควร
พิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

4.

กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื อ้ ขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) รวมทัง้ อาจทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse
Repo) ได้ นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และ
ตราสารหนีท้ ่ีมีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนีท้ ่ี
ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)

5.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดรับคาสั่งซือ้ / คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็ นการชั่วคราวหรือถาวรก็
ได้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคาสั่งดังกล่าวจะเป็ นการรักษาประโยชน์กองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคาสั่ง ซือ้ / คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ท่ีบริษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ ซือ้ คืน และแจ้งให้
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สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ประกาศหยุดรับคาสั่งซือ้ / คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
เป็ นการชั่วคราวหรือถาวร

6.

กองทุนหลักมีการจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนมูลค่ามากกว่าร้อยละ 10
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่าว ณ วันที่ มีการส่งคาสั่งไถ่ถอน ในกรณีนีก้ ารจากัดการไถ่ถอนกองทุน
หลักจะจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ทารายการไถ่ถอนในวันนัน้ ทัง้ นี ้ หน่วยลงทุนที่ยงั ไม่ได้รบั
การจัดสรรนัน้ ทางกองทุนหลักจะนาคาสั่งส่วนที่เหลือมาเป็ นการทารายการในวันทาการถัดไปที่สามารถทารายการ
ไถ่ถอนได้และดาเนินการจัดสรรตามสัดส่วนต่อเนื่อง (โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์จะทารายการทั้งหมดตามหลักการ
ข้างต้น) จนกระทั่งสามารถทารายการไถ่ถอนได้ครบถ้วนนับจากวันแรกที่มีการจากัดการไถ่ถอน

7.

เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนนี ้
(รวมถึงผูเ้ คยถือหน่วยลงทุนนี)้ ไปยังกองทุนหลั ก(รวมถึงผูเ้ กี่ยวข้อง) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทัง้ ในและ
ต่างประเทศในกรณี ท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองหน่วยกองทุน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า
10% ของหน่วยกองทุน หรือ ตามคาขอ/เกณฑ์ของกองทุนหลัก รวมถึงการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผูถ้ ือหน่วยและ/
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่าน นอกจากนี ้
บริษัทจัดการอาจจะระงับหรือหยุดให้บริการและดาเนินการให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่
ไม่ให้ความร่วมมือหรือผูถ้ ื อหน่วยลงทุนที่เข้าเกณฑ์ตอ้ งห้ามตามข้อกาหนดของกองทุนหลักในการดาเนินการ
ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ทัง้ นี ้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้รบั ความ
ยินยอมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วในการให้ขอ้ มูลดังกล่าว

8.

บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์กบั
1)

2)
3)
4)

5)

9.

พลเมื อ งสหรัฐ อเมริก า หรื อ ผู้มี ถ่ิ น ฐานอยู่ ใ นประเทศสหรัฐ อเมริ ก า (ซึ่ ง รวมถึ ง ดิ น แดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ่มี ีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือผูถ้ ือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี ้ รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรือ ผูจ้ ดั การที่ตงั้ อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น

ในกรณีท่บี ริษัทจัดการมีพนั ธะสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือมีความ
จาเป็ น ต้องปฏิบัติต ามกฎหมายของรัฐต่ างประเทศไม่ ว่าที่เกิด ขึน้ แล้วในขณะนี ้ หรือจะเกิด ขึน้ ในอนาคต เช่ น
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ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนได้รบั ทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตาม
พันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลต่า งๆ ของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอมข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติม
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือ
กฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชีช้ วน

ี่ งของกองทุนรวม
แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสย

ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk)
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration)
ต่ำ
ต่ากว่า 3 เดือน
3 เดือนถึง 1 ปี
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)
ต่ำ
< 5%
5 – 10%

สูง
1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี
สูง

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรวม
ต่ำ
< 10%
10% – 20%

สูง
20% - 50%

50% - 80%

> 80%

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสาร
หรือสัญญานัน้ รายใดรายหนึง่ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
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ทัง้ นี ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (High Sector
Concentration Risk)
ต่ำ

สูง
< 20%

20% – 50%

50% – 80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนนีม้ ีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Government Related

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration
Risk)
ต่ำ

สูง

< 20%
20% – 50%
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

50% – 80%

> 80%

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน fx
ต่ำ
สูง
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด
บางส่วน
ดุลยพินิจ
ไม่ป้องกัน
หมายเหตุ: กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็ น 50-100% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
ชื่อทรัพย์สนิ
1. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี ้ : PIMCO GIS Global Bond Fund
Class Institutional Accumulation (PIMGBAI)

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ

% ของ NAV

-

97.59%

รวมทัง้ สิน้

97.59%

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่ำธรรมเนี ยมที่เรี ยกเก็ บจำกกองทุนรวม
5.00
4.50
4.00

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ ของ NAV

3.50

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00

สูงสุดไม่เกิน
สูงสุดไม่เกิน

v

v

1.134

0.908
สูงสุดไม่เกิน

0.50

0 สูงสุดไม่เกิน

v สูงสุดไม่เกิน
0.021

0.00
การจัดการ

5

ผูด้ ูแผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์

v

0 สูงสุดไม่เกิน
สูงสุดไม่เกิน 0.1 0.033

0.160

นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

5
รวมค่าใช้จ่าย

*ข้อมูล : 24 ก.ย 2563 – 23 ก.ย 2564
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com

คำอธิบำยเพิ่มเติม :
1. ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ กองทุนรวม ณ วันที่คานวณ (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็ นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้
3. ในกรณี ท่ีกองทุน รวมต่ างประเทศ (กองทุนหลัก) คืน เงินค่ าธรรมเนีย มการจัดการบางส่วน เพื่อเป็ นค่าตอบแทน
เนื่ อ งจากการที่ ก องทุ น น าเงิ น ไปลงทุ น ในกองทุ น รวมต่ า งประเทศ (loyalty fee หรื อ rebate) บริษั ท จั ด การจะ
ดาเนินการให้เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ ขำย)
รำยกำร

อัตรำตำมโครงกำร (%)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)

1.00%
ไม่มี
1.00%

อัตรำเก็บจริง
(รวม VAT)(%)
1.00%
ไม่มี
1.00%

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
20 บาท ต่อ
หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือ
รายการ
ตามอัตราที่นายทะเบียน
กาหนด
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี)
คาอธิบายเพิ่มเติม :
1. บริษัทจัดการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผูล้ งทุนไม่
เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผูล้ งทุนประเภทสถาบันที่เปิ ดบัญชีซือ้
ขายหน่วยลงทุนกับบริษั ทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผูล้ งทุนสถาบันที่จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสารองเลีย้ งชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.ธนชาต บัญชี
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัท
ประกันชีวิต ที่บลจ.ธนชาต มอบหมายให้เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีส่ ำคัญของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ย
อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ร้อยละ 0. 9 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการขาย (Subscription Fee)
ไม่เกิน 5%
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ผลกำรดำเนินงำน
ผลการดาเนินงาน (คานวณตามปี ปฏิทิน)
9.66%

15%

0%

T-ES-GF
Benchmark

2563

2564
-1.50%

5%

1.50%

10%

-4.31%

-5%

* T-ES-GF จัดตัง้ กองทุน เมื่อวัน ที่ 24 ก.ย. 2563
-10%

* ผลการดาเนินงานปี 2564 ข้อมูล ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564

*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
1. ตัวชีว้ ัดทีใ่ ช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุน:
ควรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ดั ของกองทุนหลัก คือ
- ดัชนี Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ในรูปเงินบาท
(ปรับปรุงชื่อเรียกดัชนีชีว้ ดั (Benchmark) จาก Bloomberg Barclay เป็ น Bloomberg เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง ของผูใ้ ห้บริการดัชนี) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

2. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -2.30%*
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน

3. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 2.57% ต่อปี *
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน

4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Global Bond
Discretionary F/X Hedge or Unhedge
5. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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ผ การดาเนนงานยอนห ง (%)

30 นวาคม 2564

ตงแต่ตน ี 3 เดอน Percentile 6 เดอน Percentile 1 ี

2

2

Percentile 3 ี Percentile 5 ี Percentile 10 ี Percentile

ดตงกองทุน

-1.50

-0.55

75th

-0.11

75th

-1.50

95th

-

-

-

-

-

-

9.66

-1.55

95th

4.21

5th

9.66

5th

-

-

-

-

-

-

-0.01
3.88

-1.40

-0.03

25th

0.05

50th

-1.40

95th

-

-

-

-

-

-

-0.50

2.09

2.50

75th

2.21

75th

2.09

75th

-

-

-

-

-

-

1.99

6.00

7.42

95th

6.94

95th

6.00

95th

-

-

-

-

-

-

6.26

2.61

3.31

95th

2.85

75th

2.61

75th

-

-

-

-

-

-

2.53

ผลการดาเนินงาน 1 ปี ขึ ้นไป คานวณเป็ น % ต่อปี
ดัชนีมาตรฐาน

BBgBarc Global Aggregate TR Hdg THB

ดัชนีมาตรฐาน 2

BBgBarc Global Aggregate TR Hdg USD

ขอม เ รีย เทีย ผ การดาเนนงานแ

เ อรเ นต ท

AIMC Category

Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

ขอตก งแ
1.
2.
3.

4.

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

0.27

1.68

4.81

5.04

3.33

2.80

1.84

1.70

1.84

3.03

2.51

4.93

25th Percentile

-0.33

0.35

2.49

4.50

2.27

2.45

1.95

1.82

1.99

4.54

2.65

5.09

50th Percentile

-0.52

-0.07

1.14

3.32

1.80

2.14

2.39

2.09

2.06

6.03

4.35

5.17

75th Percentile

-0.74

-0.51

-1.32

2.67

-0.03

0.33

3.13

3.05

2.72

7.24

5.44

6.10

95th Percentile

-1.75

-2.03

-2.77

0.71

-1.44

-1.58

7.45

7.06

5.87

8.60

6.94

7.06

เงอ
่ น ขของขอม เ รีย เทีย ผ การดาเนนงานแ

- 5th Percentile
- 75th Percentile

31 นวาคม 2564
Return (%)

Peer Percentile

เ อรเ นต ท ( Peer Percentile)

www.aimc.or.th

(

5
75

(Percentiles)
(Standard deviation)
25
95

- 25th Percentile
- 95th Percentile

100
- 50th Percentile

50

6. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่
https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/global-bond-fund/inst-acc

ที่มา : FACTSHEET Data as at 31/1/2022
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยปั นผล ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
วันทีจ่ ดทะเบียน
24 กันยายน 2563
อำยุโครงกำร
ซือ้ และขำยคืนหน่วย
ลงทุน

กำรรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ (AR)
รำยชื่อผู้จัดกำร
กองทุน

ไม่กาหนด
วันทาการซือ้ หน่วยลงทุน :
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป
วันทาการขายคืนหน่วยลงทุน :
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า
- จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

: 1 บาท
: 1 บาท
:
:
:
:

1 บาท
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน (รับเงินภายใน T+ )

ไม่มี
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
ชื่อ
ตาแหน่ง/บริหารจัดการด้าน วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี ้
ดร.ธีรนุช ธรรมภิมขุ วัฒนา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
2 /9/256
นายกาย ศิรพิ รรณพร
ผูจ้ ดั การกองทุน
1/7/256
นางสาวนันทนัช กิตเิ ฉลิมเกียรติ
ผูจ้ ดั การกองทุน
16/8/256
0.00 เท่า

อัตรำส่วนหมุนเวียน
กำรลงทุนของกองทุน
(PTR)
ผู้สนับสนุนกำรขำย
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
หรือรับซือ้ คืน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ (ถ้ามี)
ติดต่อสอบถำม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

อนุญำตให้ผู้ทมี่ ี

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ที่อยู่ : ห้อง 902 - 908 ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 0
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801
Website : www.thanachartfundeastspring.com
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com
ไม่อนุญาตให้ผทู้ ่มี ีสญ
ั ชาติ US ลงทุน
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หน้ำ 13 / 20

กองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์สปริ ง GIS Global Bond Fund

สัญชำติ US ลงทุน
ธุรกรรมทีอ่ ำจ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง www.thanachartfundeastspring.com
ทำงผลปรโยชน์
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสื อชีช้ วนของกองทุนรวม หรื อได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ วันที่
30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด
รำยละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund
ชื่อกองทุนหลัก

PIMCO GIS Global Bond Fund

Class

Institutional Class Accumulation

ISIN Code

IE0002461055

Bloomberg Code
วันจัดตัง้ กองทุน
(Inception Date)
สกุลเงินฐาน
(base currency)
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

PIMGBAI : ID
12 มีนาคม 2541

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ

USD (ดอลล่าร์สหรัฐ)
Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged
Bloomberg Ticker : LEGATRUH Index
กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund (Master Fund) กองทุนมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนรวม แต่คานึงถึงการรักษาเงินต้น และ
การบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3
ของมูลค่าทรัพย์สินโดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนีท้ ่เี ป็ นสกุลเงิน
สาคัญของโลก โดยปกติดเู รชั่นเฉลี่ยของกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index จะแตกต่างอยูใ่ นช่วงบวก
หรือลบ 3 ปี ทัง้ นีก้ องทุนจะลงทุนหลักในตราสารหนีท้ ่ไี ด้รบั การจัดอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade Fixed income instruments) แต่ใน
บางกรณีก็สามารถลงทุนในตราสารหนีท้ ่ไี ด้รบั การจัดอันดับต่ากว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ ได้แก่อนั ดับต่ากว่า Baa โดย Moody’s, หรือต่ากว่า BBB
โดย S&P หรืออันดับเทียบเท่า โดย Fitch ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของ
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทัง้ นี ้ ยกเว้นการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-backed securities) ที่สามารถลงทุนได้โดย
ไม่ตอ้ งคานึงถึงการจัดอันดับเครดิตเรทติง้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการลงทุนใน
mortgage-backed securities จะไม่มีการกาหนดเครดิตเรทติง้ ขัน้ ต่าที่จะ
สามารถลงทุนได้ แต่การลงทุนใน mortgage-backed securities ที่ได้รบั การ
จัดอันดับต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้จะถูกนับรวมเข้ากับสัดส่วนการ
ลงทุนในตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ท่ไี ม่เกิน
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อนึ่ง กองทุนไม่มีขอ้ จากัดในการลงทุนใน
หลักทรัพย์ท่อี อกโดยประเทศกาลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่
กองทุนมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) และกระจายการลงทุน
(diversified) ไปยังตราสารหนีท้ ่วั โลก เพื่อสร้างผลตอบแทนรวม โดยการปรับ
ใช้กระบวนการลงทุนและปรัชญาการลงทุนของที่ปรึกษาการลงทุน
กองทุนอาจมีการลงทุนทั้งตราสารหนีท้ ่ีไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการ
ลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งโดยรวมแล้วสัดส่วนของสกุล
เงินที่ไม่ใช่สกุลเหรียญสหรัฐจะถูกจากัดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงของตราสารหนีท้ ่ีไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และ
การลงทุ น ในค่ า เงิ น ที่ ไม่ ใ ช่ ส กุ ล เงิ น เหรี ย ญสหรัฐ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ
ผลตอบแทนการลงทุนได้ การป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน รวมถึงการลงทุน
ในสกุล เงิน ต่ างๆ ผ่ า นเครื่อ งมื อ ต่ า งๆ เช่ น สัญ ญา Futures, options และ
swap (ซึ่งอาจจะซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์หรือนอกตลาดหลักทรัพย์) และ
อาจทาสัญญาซือ้ ขายเงินตราล่วงหน้าได้เช่นกัน ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
อาจถูกนาไปใช้เพื่อ (1) เพื่อวัตถุประสงค์สาหรับการป้องกันความเสี่ยงและ/
หรือ (2) เพื่ อ วัตถุป ระสงค์ในการลงทุน เช่น กองทุน อาจใช้สัญ ญาซื อ้ ขาย
ล่วงหน้าซึ่งจะอิงอยู่กับสินทรัพย์อา้ งอิง (underlying assets) หรือภาคธุรกิจ
ซึ่งได้รบั อนุญาตภายใต้นโยบายการลงทุนของกองทุนเท่านัน้ (1) เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงด้านสกุลเงิน (2) เพื่อแทนการเข้าไปมีสถานะในสินทรัพย์อา้ งอิง
(underlying assets) ในกรณี ท่ี ป รึก ษาการลงทุ น เห็ น ว่ า การมี ส ถานะใน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าคุม้ ค่ากว่าการมีสถานะในสินทรัพย์โดยตรง (3) เพื่อ
ดาเนินการเรื่องความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ ตามทัศ นะของที่ปรึกษาการ
ลงทุ น และ/หรื อ (4) เพื่ อ ท าให้ มี ฐ านะการลงทุ น ในส่ ว นประกอบและ
ผลตอบแทนของดัชนีใดดัชนีหนึ่ง (ใช้สาหรับกรณี ท่ีกองทุนอาจไม่สามารถ
ลงทุนโดยตรง)
กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงเป็ นตราสารทุนในสัดส่วน
ที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน และไม่สามารถลงทุนในตราสารทุน
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ในสัดส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และเมื่อรวมการลงทุนใน
(1) หลัก ทรัพ ย์ท่ี ส ามารถแปลงเป็ น ตราสารทุ น , (2) ตราสารทุ น (รวมถึ ง
Warrant), (3) ใบรับ รองการฝากเงิน (certificates of deposit) และ (4) ใบ
รับประกันการชาระเงินโดยธนาคารพาณิชย์ (bankers’ acceptance) ต้องมี
สัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน
กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนีก้ องทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพ
คล่อง และใน Loan paticipations และใน Loan assignment รวมกันได้ไม่
เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน
การใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน (ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์สาหรับการป้องกัน
ความเสี่ยงและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน) จะทาให้มีฐานะการลงทุน
ที่เพิ่ มขึน้ (leverage) โดยระดับ ของ leverage สาหรับกองทุนคาดว่าจะอยู่
ระหว่างร้อยละ 0 ถึง 600 ของมูลค่าสินทรัพยสุทธิ
อายุกองทุน

ไม่กาหนด

นโยบายจ่ายเงินปั นผล
วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน

ไม่มี
ทุกวันทาการ

ผูจ้ ดั การกองทุน
(Investment Manager)
ผูบ้ ริหารการลงทุน/ที่ปรึกษาการลงทุน
(Investment Advisor)
ผูร้ กั ษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian
Bank)

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited,
Registered Office : 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland.
Pacific Investment Management Company LLC,
650 Newport Center Drive, Newport Beach, California 92660, USA.
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Registered Office : 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32,
Ireland.
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Registered Office : 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32,
Ireland.
ผูส้ อบบัญชี
PricewaterhouseCoopers
(Auditor)
One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.
Website
https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/global-bondfund/inst-inc
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management ร้อยละ 0.49 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (Subscription
ไม่เกิน 5%
Fee)
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ควำมเสี่ยงหลักในส่วนของ กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund
เนื่ องจากกองทุน เปิ ดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund มุ่งเน้น ลงทุนใน กองทุน PIMCO GIS Global Bond
Fund ซึ่งเป็ นกองทุนหลัก ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาและคานึงถึงปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ ของ กองทุน PIMCO GIS Global
Bond Fund ดังต่อไปนี ้
1.

ควำมเสี่ยงหลักของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund มีดังนี้
เนื่องจากกองทุนหลัก มีการลงทุนหลักในตราสารหนีท้ ่ วั โลก มูลค่าการลงทุน อาจมีมลู ค่าที่เพิ่มขึน้ หรือ ลดลง ซึ่ง
อาจมีผลให้เงินลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าเงินต้นได้
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือสกุลเงินตราต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจมีความเสี่ยงที่
สูงขึน้ จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เศรษฐกิจ และการเมือง และอาจมีความเสี่ยงที่มากขึน้ อีกหากเป็ น
การลงทุนในตลาดประเทศกาลังพัฒนา (Emerging Markets)
การลงทุนในตราสารที่มีอตั ราผลตอบแทนสูง (High Yield) ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับต่า
อาจมีความเสี่ยงที่สงู กว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สงู กว่า Portfolio ที่มีการลงทุนใน
ตราสารดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงด้านความสามารถในการชาระหนีห้ รือสภาพคล่องที่สงู ขึน้ กว่า Portfolio ที่ไม่มี
การลงทุน
การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ (Derivatives) อาจมีตน้ ทุนในการดาเนินการ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
คล่อง อัตราดอกเบีย้ ด้านตลาด ความสามารถในการชาระหนี ้ การจัดการ รวมถึงความเสี่ยงที่มลู ค่าของตราสารไม่
เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้ การลงทุนในตราสารอนุพันธ์อาจมีมลู ค่าการลงทุนที่ลดต่าลงจากเงินลงทุนเริ่มต้นได้ การ
กระจายความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ ไม่มีความแน่นอนที่จะทาให้ผลขาดทุนลดลงได้

หมายเหตุ: กรณีท่ีขอ้ มูลความเสี่ยงโดยสรุปของกองทุนหลัก มีความแตกต่างหรือเนือ้ หาไม่สอดคล้องกับหนังสือชีช้ วนของ
กองทุนหลัก ให้ถือเอาต้นฉบับของกองทุนหลักเป็ นสาคัญ
ควำมเสี่ยงหลักในส่วนของกำรลงทุนของกองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund มีดงั นี้
1.

ควำมเสี่ยงอันสืบเนื่องจำกกำรลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund
หมายถึง ความผันผวนทางด้านราคาที่อาจเกิดขึน้ กับหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนอยู่ มีการปรับตัวขึน้ หรือ
ลง อัน เป็ น ผลมาจากการเปลี่ ย นแปลงของภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิ จ ปั จ จัย ทางการเมื อ ง สังคม
อุตสาหกรรม ตลาดเงิน และตลาดทุน การคาดการณ์ของนักลงทุน
เนื่ อ งจากกองทุ น เปิ ด ธนชาต อี ส ท์สปริง GIS Global Bond Fund มี น โยบายที่ เน้น การลงทุ น ใน PIMCO GIS
Global Bond Fund ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชี ดังนั้นความเสี่ยงของ PIMCO GIS Global
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Bond Fund ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ “ความเสี่ยงหลักในส่วนของ PIMCO GIS Global Bond Fund” จึงเป็ นความ
เสี่ยงของกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund ด้วยผูล้ งทุนในกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง GIS
Global Bond Fund จึงควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund ได้
2.

ควำมเสี่ ย งของผลกำรด ำเนิ น งำนในกองทุ น PIMCO GIS Global Bone Fund ซึ่ ง เป็ นกองทุ น รวมใน
ต่ำงประเทศทีก่ องทุนเปิ ดธนชำต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund ไปลงทุน (Performance Risk)
(1) ผลการด าเนิน งานในอดี ต มิ ได้เป็ น สิ่งยืนยัน ถึงผลการด าเนิน งานในอนาคต ผู้ลงทุนอาจได้รบั ผลชาดทุน
บางส่วนหรือทัง้ หมดจากการลงทุนในกองทุนได้
(2) ไม่มีการรับประกันความเสี่ยงในผลกาไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน
(3) ผลการดาเนินงานของกองทุนอาจไม่ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดโลกอย่างแท้จริง
เนื่องจากผู้จัดการกองทุน จะบริหารกองทุนในลักษณะ Active Fund และสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน
ขึน้ อยู่กบั มุมมองของผูจ้ ดั การกองทุน ในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลี่ยน และแนวโน้นด้านเครดิตของ
ผูอ้ อกตราสารและประเทศที่เข้าลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด
นอกจากนั้นการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนเปิ ด
ธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund มีตน้ ทุนในการเข้าทาสัญญาฯ และมีบางส่วนของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผลตอบแทนในรูปของ NAV สกุลเงินบาทของ
กองทุ น เปิ ด ธนชาต อี สท์สปริง GIS Global Bond Fund จึ งแตกต่ า งกับ ผลตอบแทนในรู ป NAV สกุ ลเงิ น
ดอลลาร์สหรัฐฯ ของกองทุน PIMCO GIS Global Bone Fund

3.

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
นอกจากความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund ตามที่กล่าวไว้แล้ว จาก
การที่กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund มีการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund ซึ่งลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Global Bond
Fund จึงมีความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับเงินบาทด้วย เนื่องจาก
กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (NAV) ในรูปของเงิน
บาท กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้ จากวันที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่เข้าลงทุน
นัน้ (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็ น 33 บาท) จะทาให้กองทุนได้รบั ดอกเบีย้ รับตามงวดและ/หรือเงิน
ต้นเมื่อครบกาหนดของตราสารเป็ นเงินบาทในจานวนที่นอ้ ยลง ซึ่งจะทาให้ผลตอบแทนของการลงทุนต่ากว่าที่คาด
ไว้ ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็ น 40 บาท) จะทาให้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคานวณเป็ นสกุลเงินบาทมากขึน้
ดั ง นั้ น กองทุ น เปิ ดธนชาต อี ส ท์ส ปริง GIS Global Bond Fund อาจพิ จ ารณาป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนัน้ กองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ซ่งึ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ ไม่ได้ทาการป้องกันความ
เสี่ยงไว้
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4.

ควำมเสี่ยงเรื่องควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (Default Risk หรือ Credit Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักเป็ นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีข้ องประเทศต่างๆ ทั่วโลก และได้กาหนดกลยุทธ์
การลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีมี Credit Rating ต่ากว่า Investment Grade ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 มีการลงทุนใน
สกุลเงินที่ non-USD ได้สูงสุดไม่เกิ นร้อยละ 20 รวมถึ งมีก ารลงทุน ในหลักทรัพ ย์ท่ี มีสิน ทรัพ ย์เป็ น หลักประกัน
(Mortgage Backed or Asset Backed) ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งในเรื่ อ ง Credit ที่ สู ง กว่ า แต่ ส ามารถชดเชยได้จ าก
ผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ อย่างไรก็ตามมีการกระจายการลงทุนไปยังหลายหลักทรัพย์และประเภทตราสาร มี
การกระจุกตัวค่อนข้างต่า จึงทาให้ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง
จากการที่ก องทุนเปิ ด ธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund อาจลงทุน ในตราสารหนี ้ห รือเงิน ฝากอื่น ได้
บางส่วน ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund จึงรับความเสี่ยงของตรา
สารหนีเ้ หล่านี ้ เพื่อบริหารความเสี่ยงของการลงทุนของกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund ใน
ตราสารหนีท้ ่ีกองทุนเข้าลงทุนโดยตรง กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี/้ เงินฝากที่มีผูอ้ อก ผูค้ า้ ประกัน (รวมอาวัล)
ได้รบั การจัดอันดับทางเครดิตในระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี/้ เงินฝากที่ออกโดย
ธนาคารภาครัฐ เท่านัน้

5.

ควำมเสี่ยงทีเ่ กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักเป็ นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีข้ องสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ทั่วโลก และ
ได้กาหนด Portfolio Duration ในลักษณะที่ยืดหยุ่นได้ ในลักษณะ +/- 3 ปี จากดัชนีอา้ งอิง ดังนัน้ จึงมีบางช่วงเวลา
ที่กองทุนหลักในต่างประเทศ อาจมี Duration ที่ยาว ซึ่งจะมีความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบีย้ ที่สงู ขึน้
ทัง้ นี ้ การลงทุนในตราสารหนีโ้ ดยตรงของกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund อาจมีการลงทุน
ในตราสารหนี ้ เพื่อสารองเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุน หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่อง
หรือเป็ นช่วงรอการลงทุนในต่างประเทศ ดังนัน้ การลงทุนดังกล่าวจึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบีย้ ได้ ทัง้ นี ้ การลงทุนในส่วนตราสารหนีโ้ ดยตรงของกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond
Fund โดยมากเป็ นการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน ดังนัน้ จึงเน้นลงทุนในตราสารหนี ้ระยะสัน้ หรือเงิน
ฝากที่มีสภาพคล่องสูง จึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับความ
เสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงดอกเบีย้ ใน PIMCO GIS Global Bond Fund โดยตรง

6.

ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของกองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund
คือ ความเสี่ยงที่กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของกองทุน
PIMCO GIS Global Bond Fund ได้ทันต่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรือความเสี่ยงที่ กองทุนเปิ ดธนชาต
อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund อาจจะไม่สามารถซือ้ ขายตราสารหนีท้ ่ีกองทุนลงทุ นโดยตรงในจังหวะเวลา
และราคาที่เหมาะสม เพื่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ หรือหากต้องการจะซือ้ ขายจริง
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อย่างไรก็ดี จากการศึกษานโยบายการรักษาสภาพคล่องและผลดาเนินการของกองทุน PIMCO GIS Global Bond
Fund บริษัทจัดการเชื่อว่ PIMCO GIS Global Bond Fund มีสภาพคล่องที่สงู ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องของ
กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund จากการลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund
จึงมีไม่มากนัก และผูจ้ ดั การกองทุนจะมีนโยบายลงทุนตรงในตราสารหนีอ้ ื่น (ซึ่งนอกเหนือจากการลงทุนในกองทุน
PIMCO GIS Global Bond Fund) ที่มีสภาพคล่องที่สงู
7.

ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำธุรกรรมสัญ ญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) เพื่อทำกำรป้ องกันควำมเสี่ยง
(Hedging)
การเข้าทาธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ของกองทุนเปิ ดธนชาต
อี ส ท์ ส ปริ ง GIS Global Bond Fund อาจท าให้ ก องทุ น เปิ ดธนชาต อี ส ท์ ส ปริ ง GIS Global Bond Fund มี
ผลตอบแทนลดลง จากต้น ทุ น การท าธุ ร กรรมซื ้อ ขายล่ ว งหน้า เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งทางอัต ราแลกเปลี่ ย น
นอกจากนัน้ กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund อาจมีความเสี่ยงจากการที่ค่สู ัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ทาให้การลดความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) อัตราดอกเบีย้ (Interest
Rate Risk) และอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็ นตามที่คาดการณ์ไว้
เพื่อลดความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund จะเข้าทาธุรกรรมดังกล่าว
กับสถาบันการเงินที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรก (และ/หรือระยะสัน้ 2 อันดับแรก)
จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับจากสานักงาน ก.ล.ต. นอกจากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น
แล้ว
อนึ่ง การทาธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคา อัตราดอกเบีย้ หรืออัตราแลกเปลี่ยน แต่ถา้ หากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่
กองทุนถื ออยู่ กองทุนก็หมดโอกาสได้ประโยชน์ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งถื อเป็ นต้นทุนการเสียโอกาส (Opportunity
Cost) ของกองทุน เช่น กรณีท่ีกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund อาจไม่ได้รบั ประโยชน์จาก
การแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเทียบกับค่าเงินบาท เนื่องจากกองทุนได้ทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าไปแล้ว

8.

ควำมเสี่ ยงที่เกิด จำกกำรที่กองทุ น ไม่ สำมำรถลงทุ น ในกองทุ น PIMCO GIS Global Bond Fund ได้ อี ก
ต่อไป
ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถที่จะนาเงินไปลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund ได้อีกต่อไปไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆ นัน้ กองทุนอาจพิจารณาเช้าลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลกั ษณะเดียวกัน โดยถือ
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทาให้ค่าใช้จ่ายของกองทุนหน่วย
ลงทุนที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนแตกต่างไปจากเดิมได้ ซึ่งอาจทา
ให้กองทุนมีการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่ต่ากว่า 15 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงไปลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนอื่นใด
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