กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income
(TMBGINCOME)
บริ ษัทหลักทรั พย์จัดกำรกองทุน
อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จำกัด

หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสำคัญ
Factsheet
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2565

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ระดับความเสี่ยง
กองทุนรวมตรำสำรหนี ้(Fixed Income Fund)
ตํ่า
1 2 3 4 5 6 7 8
สูง
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
คําอธิบาย
กลุม่ Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
ลงทุนในพันธบัตรรั ฐบำล และตรำสำรหนี ้เอกชน โดยมีตรำสำร nonนโยบายและกลยุทธ์ การลงทุน
investment grade / unrated เกินกว่ำ 20 %แต่น้อยกว่ำ 60 % ของ
เน้ นลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund กองทุนลงทุนไปในตรำสำรหนี ้ประเภทต่ำงๆ
NAV
ทั ้งภำครั ฐและเอกชน ทั่วโลก อย่ำงน้ อย 2 ใน 3 ของมูลค่ำทรั พย์สนิ กองทุนหลักอำจลงทุนใน
สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริ หำรกำรลงทุน (EPM) บริ หำรจัดกำรโดย ข้ อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน
19 พ.ค. 2559
PIMCO Global Advisors
วันเริ่ มต้ น class
มุ่งหวังให้ ผลประกอบกำรเคลือ่ นไหวตำมกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ ผลประกอบกำร
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผล
เคลือ่ นไหวสูงกว่ำดัชนีชี ้วัด
ผลการดําเนินงานและดัชนีชวี ้ ัดย้ อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (% ต่อปี )
อำยุกองทุน
ไม่กำหนด
ดัชนีชวี ้ ัด :
1. Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged
USD Index สัดส่วน 100%
หมำยเหตุ : ในรูปสกุลเงิน ดอลลำร์สหรัฐ ปรับด้ว ยอัตรำแลกเปลีย่ นเพื่อ
เทียบเท่ำ ค่ำ สกุลเงิน บำท ณ วัน ที่คำนวณผลตอบแทน

สำหรั บผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด ผลกำร
ดำเนินงำนน้ อยกว่ำ 1 ปี คำนวณตำมระยะเวลำจริ ง

ผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด (%ต่อปี )
กองทุน

YTD
-11.12

3 เดือน
-3.26

6 เดือน
-4.14

1 ปี
-10.95

ดัชนีชี ้วัด (THB)
ดัชนีชี ้วัด (USD)
ค่ำเฉลี่ยในกลุ่ม เดียวกัน

-3.74
-15.59
-11.64

-4.47
-7.56
-4.53

3.48
-6.86
-5.75

-3.42
-15.60
-11.69

ควำมผันผวนกองทุน
ควำมผันผวนดัชนีชี ้วัด (THB)
ควำมผันผวนดัชนีชี ้วัด (USD)

6.03
11.76
7.71

7.04
14.55
8.86

6.63
12.86
8.30

5.54
11.24
7.26

กองทุน

3 ปี
-1.22

5 ปี
-0.11

10 ปี
-

ตัง้ แต่ จดั ตัง้
1.42

ดัชนีชี ้วัด (THB)
ดัชนีชี ้วัด (USD)
ค่ำเฉลี่ยในกลุ่ม เดียวกัน

3.91
-3.77
-2.21

2.17
-0.54
-0.87

-

0.97
-0.03
-

ควำมผันผวนกองทุน
ควำมผันผวนดัชนีชี ้วัด (THB)
ควำมผันผวนดัชนีชี ้วัด (USD)

5.62
8.55
5.41

4.48
7.43
4.58

-

4.02
6.91
4.28

TMBGINCOME

คําเตือน :
กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึง
ผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
กำรเข้ ำร่ วมต่อต้ ำนทุจริ ต: ได้ รับกำรรั บรองจำก CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar

การซือ้ หน่ วยลงทุน
วันทำกำรซื ้อ : ทุกวันทำกำร

การขายคืนหน่ วยลงทุน
วันทำกำรขำยคืน : ทุกวันทำกำร

ข้ อมูลเชิงสถิต ิ
Maximum Drawdown

-15.38%

เวลำทำกำร : 08:30 น. -15:30 น.
กำรซื ้อครั ง้ แรกขั ้นต่ำ : 1 บำท

เวลำทำกำร : 08:30 น. -15:30 น.
กำรขำยคืนขั ้นต่ำ : 1 บำท

Recovering Period

8 เดือน

FX Hedging

93.53%

กำรซื ้อครั ง้ ถัดไปขั ้นต่ำ : 1 บำท

ยอดคงเหลือขั ้นต่ำ : ไม่กำหนด
ระยะเวลำรั บเงินค่ำขำยคืน : T+3

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน

0.00%

Remark : ปั จจุบันและในภำวะปกติจะชำระภำยใน 3 วันทำกำรซื ้อขำยถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำย
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่ าธรรมเนียม
สูงสุดไม่ เกิน
กำรจัดกำร
1.6050

เก็บจริง
0.9095

รวมค่ำใช้ จ่ำย
1.9795
1.0926
หมำยเหตุ : สำมำรถดูค่ำธรรมเนียมอื่นๆ เพิม่ เติมได้ ที่หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
ค่ าธรรมเนียม
สูงสุดไม่ เกิน
กำรขำย
1.0

เก็บจริง
1.0

กำรรั บซื ้อคืน

ไม่มี

ยกเว้ น

กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ำ
กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก

1.0
ไม่มี

1.0
ยกเว้ น

กำรโอนหน่วย
5
5
หมำยเหตุ : กำรปรั บลดค่ำธรรมเนียมกำรขำย (front-end fee) น้ อยกว่ำ 20 ล้ำนบำท เก็บ 1.00 ตั ้งแต่
20 ล้ำนบำท แต่น้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำท เรี ยกเก็บ 0.50 ตั ้งแต่ 50 ล้ำนบำทขึ ้นไป ไม่เรี ยกเก็บ จะมีผล
สำหรั บรำยกำรที่มีผลตั ้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยำยน 2565 เท่ำนั ้น
สัดส่ วนประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
ชื่อประเภททรัพย์ สิน
% NAV
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
97.30
ตรำสำรหนี ้

ทรัพย์ สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อหลักทรัพย์
Global Investors Series plc
-Income Fund
ข้ อมูลกองทุนหลัก
ชื่อหลักทรัพย์
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR
FNMA TBA 4.0% AUG 30YR

% NAV
97.30

เงินฝำกธนำคำรประเภทออม
ทรั พย์

8.03

ประเภทรำยกำรค้ ำงรั บอื่นๆ

0.05

ประเภทรำยกำรค้ ำงจ่ำยหรื อ
หนี ้สินอื่นๆ

-0.25

FNMA TBA 3.0% AUG 30YR

4.00

รำยกำรอื่นๆ

-5.13

BNP PARIBAS ISSUANCE
BV SR SEC **ABS**

2.90

FNMA TBA 3.5% JUL 30YR

1.80

TMBGINCOME

% NAV
7.80
4.60

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก
ชื่อประเทศ
% NAV
สหรั ฐอเมริ กำ
126.20
ออสเตรเลีย

3.20

แอฟริ กำใต้

2.30

เนเธอร์ แลนด์
European Union

1.60
1.10

ผู้จัดการกองทุนรวม
น.ส. ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนำ

( ตั ้งแต่ 24 ส.ค. 2565 )

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครื่ องมือบริ หำรควำมเสีย่ ง
ด้ ำนสภำพคล่องได้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม

www.eastspring.co.th
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่ า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)
ชื่อกองทุน : PIMCO Funds: Global Investors Series plc -Income Fund

ISIN code : IE00B87KCF77
Bloomberg code : PIMINIA ID
EQUITY

คํา อธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์ เซ็นต์ ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง (หรือตัง้ แต่ จดั ตัง้ กองทุนกรณีท่ยี ังไม่ ครบ 5 ปี ) โดยวัดจากระดับ NAV ต่ อหน่ วยที่จดุ สูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่า สุดในช่ วงที่ NAV ต่ อหน่ วยปรับตัวลดลง ค่ า Maximum Drawdown เป็ นข้ อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ย งที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื ้ นตัว เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ผ้ ลู งทุนทราบถึงระยะเวลาตัง้ แต่ การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลั บมาที่เ งิน ทุน เริ่มต้ นใช้ ระยะเวลานานเท่า ใด
FX Hedging เปอร์ เซ็นต์ ของการลงทุนในสกุลเงินต่ า งประเทศที่มีการป้ องกันความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ย น
อัตราส่ วนหมุนเวีย นการลงทุน ความถี่ของการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ในพอร์ ตกองทุนในช่ วงเวลาใดช่ วงเวลาหนึ่ง โดยคํา นวณจากมูลค่ า ที่ตํ่า กว่ า ระ หว่ า งผลรวมของมูลค่ า การซือ้ หลักทรัพย์ กับ
ผลรวมของมูลค่ า การขายหลักทรัพย์ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปี หารด้ วยมูลค่ า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ย ในรอบระยะเวลาเดีย วกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี ้
ถึงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ บ่อยครัง้ ของผู้จดั การกองทุนและทํา ให้มีต้นทุนการซือ้ ขายหลักทรัพ ย์ ท่สี ูง จึงต้ องพิจารณาเปรีย บเทีย บกับผลการดํา เนินงานของกองทุนรวมเพื่อ ประเมินความ
คุ้มค่ า ของการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ดังกล่ า ว
Sharpe Ratio อัตราส่ วนระหว่ า งผลตอบแทนส่ วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรีย บเทีย บกั บความเสี่ย งจากการลงทุน โดยคํา นวณจากผลต่ า งระหว่ า งอัตราผลตอบแทนของกอ งทุนรวมกับอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ย ง (risk-free rate) เปรีย บเทีย บกับค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่ า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้ รับเพิ่มขึน้ เพื่อชดเชยกับความเสี่ย งที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มี ค่า Sharpe Ratio สูงกว่ า จะเป็ นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน ที่ดีกว่ า เนื่องจากได้ รับ
ผลตอบแทนส่ วนเพิ่มที่สูงกว่ า ภายใต้ ระดับความเสี่ย งเดีย วกัน
Alpha ผลตอบแทนส่ วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรีย บเทีย บกั บดัชนีชวี ้ ัด (benchmark) โดยค่ า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้ า งผลตอบแทนได้ สูงกว่ า ดัชนีชวี ้ ัด ซึ่งเป็ นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จดั การกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้ า ลงทุนในหลักทรัพย์ ได้ อย่ า งเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ย นแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ในพอร์ ตการลงทุน โดยเปรีย บเทีย บกับอั ตราการเปลี่ย นแปลงของตลาด Beta น้ อยกว่ า 1 แสดงว่ า หลักทรัพย์
ในพอร์ ตการลงทุนมีการเปลี่ย นแปลงของอัตราผลตอบแทนน้ อยกว่ า การเปลี่ย นแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ ของตลาด Beta มากกว่ า 1 แสดงว่ า หลักทรัพย์ ในพอร์ ต
การลงทุนมีการเปลี่ย นแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่ าการเปลี่ย นแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลัก ทรัพย์ ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลีย นแบบดัชนีชวี ้ ัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้ า งผลตอบแทนให้ใกล้ เคีย ง
กับดัชนีชวี ้ ัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ย ห่า งจากดัชนีชวี ้ ัดมากขึน้
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโ้ ดยถือจนครบกํา หนดอายุ ซึ่งคํา นวณจากดอกเบียที
้ ่จะได้ รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้ นที่จะไ ด้ รับคืน นํา มาคิด
ลดเป็ นมูลค่ า ปัจจุบนั โดยใช้ วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี ้ คํา นวณจากค่ า เฉลี่ย ถ่ วงนํา้ หนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแ้ ต่ ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และ
เนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่ วยมาตรฐานเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ต่อปี จึงสามารถนํา ไปใช้ เปรีย บเทีย บอัตราผลตอบแทนระหว่ า งกองทุนรวมตราสารหนีท้ ่ มี ีนโยบายถือครองตราสารหนีจ้ นครบ
กํา หนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้ เคีย งกันได้
www.eastspring.co.th
บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์ 944 ถนนพระรำม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

| ศูนย์ ท่ ปี ริกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตัง้
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