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1. นโยบำยกำรลงทนุ : 

 
1.1 ทรพัยสิ์นท่ีกองทนุรวมลงทนุ 

 
กองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน PIMCO GIS Global 

Bond Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบาย

จ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี ้ จดทะเบียนในประเทศไอรแ์ลนด ์(Ireland) 

ด าเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) 

Limited และลงทนุในรูปสกลุเงินดอลลารส์หรฐั 

 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds 

หรือลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศได้ หรือเปล่ียนกลบัมาเป็น Feeder Fund ได ้โดยไม่

ท าใหร้ะดบัความเส่ียงของการลงทนุ (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ โดยขึน้กับ

สถานการณ์ตลาด และตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชนส์ูงสดุของผูถื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะด าเนินการแจง้  

ผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั โดยผ่าน www.thanachartfundeastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่

บรษิัทจดัการก าหนด ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงการลงทนุดงักล่าว 

 

โดยกองทุนอาจเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อป้องกันความเส่ียงในอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน นอกจากนั้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน

สัญญาซื ้อขายล่วงหน้า  (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ มประสิท ธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio 

Management (EPM)) ได ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

รวมทั้งอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื ้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้

นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท้ี่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted) และตราสารหนีท้ี่มี

อนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าระดบัที่สามารถลงทุนได ้(Non-Investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนด 

 

 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 
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1.2 นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

 
กองทุนหลกั มีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนรวม แต่ค านึงถึงการรกัษาเงินตน้ และการบริหารการลงทนุอย่าง
รอบคอบ โดยกองทนุจะลงทุนอย่างนอ้ย 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยสิ์นโดยกระจายการลงทนุไปในตราสารหนีป้ระเภท
ต่างๆ ของเหล่าประเทศที่เป็นสกลุเงินส าคญัของโลก โดยดเูรชั่นเฉล่ียของกองทนุโดยปกติจะแตกต่างอยู่ในช่วงบวก
หรือลบ 3 ปี เมื่อเปรียบเทียบกบัดชันี Bloomberg Barclays Global Aggregate Index  
 
กองทุนจะลงทุนหลักในตราสารหนีท้ี่ไดร้บัการจัดอันดับที่สามารถลงทุนได ้(Investment Grade Fixed Income 
instruments) แต่ในบางกรณีก็สามารถลงทนุในตราสารหนีท้ี่ไดร้บัการจดัอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทนุได ้ซึ่ง
ไดแ้ก่ อนัดบัต ่ากว่า Baa (โดย Moody’s) หรือต ่ากว่า BBB (โดย S&P) หรืออนัดบัเทียบเท่า (โดย Fitch) ในสดัส่วน
ไม่ เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี ้ ยกเว้นการลงทุนในตราสารที่ เก่ียวข้องกับสินเชื่อภาค
อสงัหารมิทรพัย ์(mortgage-backed securities) ที่สามารถลงทนุไดโ้ดยไม่ตอ้งค านึงถึงการจดัอนัดบัเครดิตเรทติง้ 
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการลงทุนใน mortgage-backed securities จะไม่มีการก าหนดเครดิตเรทติง้ขั้นต ่าที่จะ
สามารถลงทุนได ้แต่การลงทุนใน mortgage-backed securities ที่ไดร้บัการจัดอันดับต ่ากว่าอันดับที่สามารถ
ลงทุนไดท้ี่ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ อนึ่งกองทุนไม่มีขอ้จ ากดัในการลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่ออกโดย
ประเทศก าลงัพฒันาหรือกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ 
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถเขา้ถึงขอ้มลูกองทนุหลกัเพื่อศกึษาขอ้มูลเพิ่มเติมไดท้ี่ : https://www.pimco.com.sg/en-
sg/investments/gis/global-bond-fund/inst-acc 
  

2. กลยุทธใ์นกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: 
 

2.1 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง GIS Global Bond Fund มุ่งหวงัใหผ้ลการด าเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุน
หลกั (passive management) 

 
2.2 กองทนุ PIMCO GIS Global Bond Fund (กองทนุหลกั) มีกลยทุธใ์นการบรหิารแบบเชิงรุก (Active) 

 
 
 
 
 
นกัลงทุนที่ตอ้งการกระจายความเส่ียงในการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และยอมรบัความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัยสิ์นท่ีเป็นตราสารหนีใ้นต่างประเทศ  
 

กองทนุรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
▪ นกัลงทนุท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุนีใ้นระยะอันใกล ้
▪ นกัลงทนุท่ีไม่สามารถรบัความผนัผวนของเงินลงทนุและผลตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวได ้

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 
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ค ำเตือนทีส่ ำคัญ 
 

1. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง GIS Global Bond Fund นีม้ิใช่กองทุนคุม้ครองเงินตน้ ผูล้งทุนจึงมีความเส่ียงของ
เงินตน้จากการลงทนุ 
 

2. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง GIS Global Bond Fund อาจจะเขา้ลงทุนในกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์
สหรฐั และอาจจะเขา้ท าสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกันความเส่ียงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุน ทัง้นี ้เนื่องจากกองทุนไม่ไดป้้องกันความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวนผูล้งทนุอาจจะขาดทุนหรือไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน หรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงิน
ลงทนุเริ่มแรกได ้   

 

3. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง GIS Global Bond Fund ลงทนุกระจกุตวัอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทนุจึงควร
พิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 
 

4. กองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารการลงทนุ 
(Efficient Portfolio Management (EPM)) ได ้หรืออาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง 
(Structured Note) รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse 
Repo) ได ้นอกจากนี ้กองทุนหลกัอาจลงทุนในตราสารหนีท้ี่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted) และ
ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าระดบัที่สามารถลงทุนได ้(Non-Investment grade) และตราสารหนีท้ี่
ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated)  

 

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรบัค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็
ไดใ้นกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การหยุดรบัค าสั่งดงักล่าวจะเป็นการรกัษาประโยชนก์องทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน 
โดยบริษัทจดัการจะประกาศล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัก่อนการหยุดรบัค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ 
โดยติดประกาศดังกล่าวไวท้ี่บริษัทจัดการ ส านักงานและสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน และแจง้ให้

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้
 

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 

อย่ำลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีประกาศหยุดรบัค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้
เป็นการชั่วคราวหรือถาวร 
 

6. กองทุนหลักมีการจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที่มีการไถ่ถอนมูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 10 
ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนดังกล่าว ณ วนัที่มีการส่งค าสั่งไถ่ถอน ในกรณีนีก้ารจ ากัดการไถ่ถอนกองทุน
หลกัจะจดัสรรการไถ่ถอนตามสดัส่วนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีท ารายการไถ่ถอนในวนันัน้ ทัง้นี ้ หน่วยลงทนุที่ยงัไม่ไดร้บั
การจดัสรรนัน้ ทางกองทนุหลกัจะน าค าสั่งส่วนท่ีเหลือมาเป็นการท ารายการในวนัท าการถดัไปที่สามารถท ารายการ
ไถ่ถอนไดแ้ละด าเนินการจัดสรรตามสัดส่วนต่อเนื่อง (โดยผูดู้แลผลประโยชนจ์ะท ารายการทั้งหมดตามหลกัการ
ขา้งตน้) จนกระทั่งสามารถท ารายการไถ่ถอนไดค้รบถว้นนบัจากวนัแรกที่มีการจ ากดัการไถ่ถอน 
 

7. เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการอาจน าส่งขอ้มูลของผูถื้อหน่วยลงทุนนี ้
(รวมถึงผูเ้คยถือหน่วยลงทุนนี)้ ไปยงักองทุนหลัก(รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้ง) และหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งทัง้ในและ
ต่างประเทศในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองหน่วยกองทุน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 
10% ของหน่วยกองทุน หรือ ตามค าขอ/เกณฑข์องกองทุนหลกั รวมถึงการขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยและ/
หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่าน นอกจากนี ้
บริษัทจดัการอาจจะระงับหรือหยุดใหบ้ริการและด าเนินการใหม้ีการขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่
ไม่ให้ความร่วมมือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนที่เข้าเกณฑ์ตอ้งหา้มตามข้อก าหนดของกองทุนหลักในการด าเนินการ
ดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมด ทัง้นี ้ใหถื้อว่าบริษัทจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไดร้บัความ
ยินยอมจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ในการใหข้อ้มลูดงักล่าว  
 

8. บรษิัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชนก์บั  

1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาหรือท่ีประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรือผูถื้อ Green Card ที่ออกประเทศสหรฐัอเมรกิา  

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักล่าว        

3)  หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4)  ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รบัช าระเงิน

เก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผูล้งทุนที่ใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการที่ตัง้อยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว       

5)  กองทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้ 1 - 4       
 บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม ส าหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 
 

9. ในกรณีที่บรษิัทจดัการมีพนัธะสญัญาหรือขอ้ตกลงกับรฐัต่างประเทศหรือหน่วยงานของรฐัต่างประเทศหรือมีความ
จ าเป็นตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายของรฐัต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้แลว้ในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น 
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ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นตน้ ผูถื้อหน่วย
ลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยินยอมใหสิ้ทธิแก่บรษิัทจดัการที่จะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
พันธสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือกฎหมายของรฐัต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลต่า งๆ ของผูถื้อหน่วย
ลงทุน การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดข้องผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอมขอ้มลู และเอกสารเพิ่มเติม
จากผูถื้อหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ  าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิตามพนัธสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือ
กฎหมายของรฐัต่างประเทศ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน 

 

 
 

 
 

ปัจจัยควำมเส่ียงทีส่ ำคัญ 
 

ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 

อายเุฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ (portfolio duration)  
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% 

 

ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (high issuer concentration risk) 

การกระจกุตวัในผูอ้อกตราสารรวม 
ต ่ำ สูง 

< 10% 10% – 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

พิจารณาจากการลงทนุแบบกระจกุตวัในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สญัญา หรือบคุคลอื่นท่ีมีภาระผกูพนัตามตราสาร
หรือสญัญานัน้ รายใดรายหนึง่มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั 

แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 



หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญั หนำ้ 7 / 20 กองทุนเปิดธนชำต อีสทส์ปริง GIS Global Bond Fund 

ทัง้นี ้ การลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถึงกรณีการลงทนุในทรพัยสิ์นดงันี ้
1.  ตราสารหนีภ้าครฐัไทย  
2.  ตราสารภาครฐัต่างประเทศที่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได  ้
3.  เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ี

สามารถลงทนุได ้

ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง (High Sector 
Concentration Risk) 

ต ่ำ        สูง 
< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

หมายเหต ุ: กองทนุนีม้ีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Government Related  
 

ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration 
Risk) 

ต ่ำ               สูง 
< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน fx 
ต ่ำ        สูง 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางส่วน ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั 
หมายเหตุ: กองทุนมีการป้องกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนคิดเป็น 50-100% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ 

 
*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเตมิไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thanachartfund.com/


หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญั หนำ้ 8 / 20 กองทุนเปิดธนชำต อีสทส์ปริง GIS Global Bond Fund 

 
 
 
 

 

 
 

ช่ือทรัพยส์ินทีล่งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก: 

ชื่อทรัพยส์นิ 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุตราสารหนี ้: PIMCO GIS Global Bond Fund 

Class Institutional Accumulation (PIMGBAI) 

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ 
 
- 

รวมทัง้สิน้ 

% ของ NAV 

97.59% 

97.59% 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564  ทัง้นีค้ณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 

http://www.thanachartfund.com/
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะไดร้บั ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วก่อนการลงทนุ* 
 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
    

สงูสดุไม่เกิน สงูสดุไม่เกิน 0.1  
ผูดู้แผลประโยชน์
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน       

สูงสุดไม่เกิน      5

ผูดู้แลผลประโยชน์

v

vv

v

สูงสุดไม่เกิน      0 สูงสุดไม่เกิน      0

สูงสุดไม่เกิน      5

 

*ขอ้มลู : 24 ก.ย 2563 – 23 ก.ย 2564 

**ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี)  

หมายเหต ุผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูค่าธรรมเนยีมยอ้นหลงั 3 ปี ในหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็มไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

 
ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม :  
1. รอ้ยละต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นหมด หกัดว้ยมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน ์

นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์กองทนุรวม ณ วนัท่ีค านวณ (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เป็นค่าใชจ้่ายที่ประมาณการได ้
3. ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทน

เนื่องจากการที่กองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ( loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการใหเ้งินจ านวนดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุ 

 
 
 

http://www.thanachartfund.com/


หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญั หนำ้ 10 / 20 กองทุนเปิดธนชำต อีสทส์ปริง GIS Global Bond Fund 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 
 

รำยกำร อัตรำตำมโครงกำร (%) อัตรำเกบ็จริง  
(รวม VAT)(%) 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee)  1.00% 1.00% 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN) 1.00% 1.00% 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT) ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 
หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือ
ตามอตัราที่นายทะเบยีน
ก าหนด 

20 บาท ต่อ 
รายการ 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ (ถา้มี) 
ค าอธิบายเพิ่มเติม :  
1. บริษัทจดัการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกับผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผูล้งทุนไม่

เท่ากนั  โดยบรษิัทจดัการจะขอยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรบัผูล้งทนุประเภทสถาบนัที่เปิดบญัชีซือ้
ขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการโดยตรง ไดแ้ก่ ผู้ลงทุนสถาบนัที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญัติ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ.2535 ผูล้งทุนสถาบันที่จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนส ารองเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของ บลจ.ธนชาต บญัชี
หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรมป์ระกันชีวติควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัท
ประกนัชีวิต ที่บลจ.ธนชาต มอบหมายใหเ้ป็นผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีส่ ำคัญของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund 

ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้า่ย อตัรารอ้ยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) รอ้ยละ 0. 9 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 
ค่าธรรมเนียมการขาย (Subscription Fee) ไม่เกิน 5% 
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ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฏิทิน)

* T-ES-GF จดัตัง้กองทุนเม่ือวันที่ 24 ก.ย. 2563

* ผลการด าเนินงานปี 2564 ขอ้มลู ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต* 

 
1. ตัวชีว้ัดทีใ่ช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน:  

ควรเปรียบเทียบกบัตวัชีว้ดัของกองทนุหลกั คือ 
- ดชันี Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ในรูปเงินบาท 
  (ปรบัปรุงชื่อเรียกดชันชีีว้ดั (Benchmark) จาก Bloomberg Barclay เป็น Bloomberg เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ 
  เปล่ียนแปลง ของผูใ้หบ้รกิารดชันี) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบเทา่ค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

 

2. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ  -2.30%* 

* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัท่ีรายงาน 
 

3. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 2.57% ต่อปี* 

* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัท่ีรายงาน 
 

4. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Global Bond 
Discretionary F/X Hedge or Unhedge  

 

5. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.thanachartfundeastspring.com 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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ผ การด าเน  นงานย อนห  ง (%) 30   นวาคม 2564 

 
ต   งแตต่ น ี 3 เด อน Percentile 6 เด อน Percentile 1  ี Percentile 3  ี Percentile 5  ี Percentile 10  ี Percentile   ดต   งกองทนุ 

                -1.50 -0.55 75th -0.11 75th -1.50 95th - - - - - - -0.01 

             9.66 -1.55 95th 4.21 5th 9.66 5th - - - - - - 3.88 

             2 -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 2.61 3.31 95th 2.85 75th 2.61 75th - - - - - - 2.53 

ผลการด าเนนิงาน 1 ปีขึน้ไป ค านวณเป็น % ต่อปี 

ดชันีมาตรฐาน BBgBarc Global Aggregate TR Hdg THB 
 

ดชันีมาตรฐาน 2 BBgBarc Global Aggregate TR Hdg USD 

ข อม  เ รยี เทยี ผ การด าเน  นงานแ  เ อร  เ  นต  ท   31   นวาคม 2564 

AIMC Category Peer Percentile 
Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 

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 

ข อตก งแ  เง อ่น ขของข อม  เ รยี เทยี ผ การด าเน  นงานแ  เ อร เ  นต   ท   (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.                                                            

  

6. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน 
 *คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่ 

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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นโยบำยกำรจ่ำยปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
วันทีจ่ดทะเบียน 24 กนัยายน 2563 

อำยุโครงกำร ไม่ก าหนด 
ซือ้และขำยคนืหน่วย
ลงทนุ 
 

วนัท าการซือ้หน่วยลงทนุ : 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก : 1 บาท 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 1 บาท 

วนัท าการขายคืนหน่วยลงทนุ : 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน : 1 บาท 
- มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า  : ไม่ก าหนด 
- จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 
- ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทนุ (รบัเงินภายใน T+ ) 
กำรรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุอตัโนมตัิ (AR) 

ไม่มี 

 คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรพัยสิ์นรายวนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
รำยชื่อผู้จัดกำร
กองทุน 

ชื่อ 
ดร.ธีรนชุ ธรรมภิมขุวฒันา 
นายกาย ศิรพิรรณพร 
นางสาวนนัทนชั กิตเิฉลิมเกียรติ  

ต าแหน่ง/บรหิารจดัการดา้น 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

     ผูจ้ดัการกองทนุ 
     ผูจ้ดัการกองทนุ 

วนัท่ีเริ่มบรหิารกองทนุนี ้
2 /9/256  
  1/7/256  
16/8/256  

อัตรำส่วนหมนุเวียน 
กำรลงทนุของกองทุน 
(PTR) 

0.00 เทา่ 

ผู้สนับสนุนกำรขำย
หรือรับซือ้คนื 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
หรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ (ถา้ม)ี 
 

ติดต่อสอบถำม 
รับหนังสอืชีช้วน 
ร้องเรียน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
ที่อยู่  :  หอ้ง 902 - 908 ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 
แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10  0 
โทรศพัท ์0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801 
Website : www.thanachartfundeastspring.com   
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com 

อนุญำตให้ผู้ทีมี่ ไม่อนญุาตใหผู้ท้ี่มีสญัชาติ US ลงทนุ 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

http://www.thanachartfund.com/
http://www.thanachartfund.com/
mailto:mailus@thanachartfund.com
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สัญชำติ US ลงทุน   
 

ธุรกรรมทีอ่ำจ
ก่อใหเ้กดิควำมขดัแย้ง
ทำงผลปรโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

▪   การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความ
เส่ียงจากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

▪   ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
▪   การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั วนัที่ 
30 ธันวาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวมและขอรบัรองว่าขอ้มลู
ดงักล่าวถกูตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 
 
รำยละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund 

 

 

ชื่อกองทนุหลกั PIMCO GIS Global Bond Fund 

Class Institutional Class Accumulation 

ISIN Code IE0002461055 

Bloomberg Code PIMGBAI : ID 
วนัจดัตัง้กองทนุ  
(Inception Date) 

12 มีนาคม 2541 
 

สกลุเงินฐาน  
(base currency) 

USD (ดอลล่ารส์หรฐั) 
 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 
 

Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged 
Bloomberg Ticker : LEGATRUH Index 

วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทนุ PIMCO GIS Global Bond Fund (Master Fund) กองทนุมี
วตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อสรา้งผลตอบแทนรวม แต่ค านึงถึงการรกัษาเงินตน้ และ
การบรหิารการลงทนุอยา่งรอบคอบ โดยกองทนุจะลงทนุอย่างนอ้ย 2 ใน 3 
ของมลูคา่ทรพัยสิ์นโดยกระจายการลงทนุไปในตราสารหนีท้ี่เป็นสกลุเงิน
ส าคญัของโลก โดยปกติดเูรชั่นเฉล่ียของกองทนุเมื่อเปรียบเทยีบกบัดชันี 
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index จะแตกต่างอยูใ่นช่วงบวก
หรือลบ 3 ปี ทัง้นีก้องทนุจะลงทนุหลกัในตราสารหนีท้ี่ไดร้บัการจดัอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได ้(Investment Grade Fixed income instruments) แต่ใน
บางกรณีก็สามารถลงทนุในตราสารหนีท้ี่ไดร้บัการจดัอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได ้ไดแ้ก่อนัดบัต ่ากว่า Baa โดย Moody’s, หรือต ่ากว่า BBB 
โดย S&P หรืออนัดบัเทียบเท่า โดย Fitch ในสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 10 ของ
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มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ทัง้นี ้ยกเวน้การลงทนุในตราสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินเชื่อ
ภาคอสงัหารมิทรพัย ์(mortgage-backed securities) ที่สามารถลงทนุไดโ้ดย
ไม่ตอ้งค านึงถึงการจดัอนัดบัเครดิตเรทติง้ อย่างไรก็ตาม ถงึแมว้่าการลงทนุใน 
mortgage-backed securities จะไม่มีการก าหนดเครดิตเรทติง้ขัน้ต ่าที่จะ
สามารถลงทนุได ้แต่การลงทนุใน mortgage-backed securities ที่ไดร้บัการ
จดัอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุไดจ้ะถกูนบัรวมเขา้กบัสดัส่วนการ
ลงทนุในตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทนุไดท้ี่ไม่เกิน
รอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ อนึ่ง กองทนุไม่มีขอ้จ ากดัในการลงทนุใน
หลกัทรพัยท์ี่ออกโดยประเทศก าลงัพฒันาหรือกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ 
 
กองทนุมีกลยทุธใ์นการบรหิารแบบเชิงรุก (Active) และกระจายการลงทนุ 
(diversified) ไปยงัตราสารหนีท้ั่วโลก เพื่อสรา้งผลตอบแทนรวม โดยการปรบั
ใชก้ระบวนการลงทนุและปรชัญาการลงทนุของที่ปรกึษาการลงทนุ  
  
กองทุนอาจมีการลงทุนทั้งตราสารหนีท้ี่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรฐั และการ
ลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรฐั ซึ่งโดยรวมแลว้สัดส่วนของสกุล
เงินที่ไม่ใช่สกุลเหรียญสหรฐัจะถกูจ ากดัไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์น
สทุธิ ดงันัน้การเปล่ียนแปลงของตราสารหนีท้ี่ไม่ใช่สกลุเงินเหรียญสหรฐั และ
การลงทุนในค่าเงินที่ ไม่ ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ อาจมีผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนการลงทุนได ้การป้องกันความเส่ียงดา้นค่าเงิน รวมถึงการลงทุน
ในสกุลเงินต่างๆ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น สัญญา Futures, options และ 
swap (ซึ่งอาจจะซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยห์รือนอกตลาดหลกัทรพัย)์ และ
อาจท าสญัญาซือ้ขายเงินตราล่วงหนา้ไดเ้ช่นกัน ตราสารอนุพนัธท์างการเงิน
อาจถูกน าไปใชเ้พื่อ (1) เพื่อวตัถุประสงคส์ าหรบัการป้องกันความเส่ียงและ/
หรือ (2) เพื่อวัตถุประสงคใ์นการลงทุน เช่น กองทุนอาจใช้สัญญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ซึ่งจะอิงอยู่กับสินทรพัยอ์า้งอิง (underlying assets) หรือภาคธุรกิจ
ซึ่งไดร้บัอนุญาตภายใตน้โยบายการลงทนุของกองทุนเท่านัน้ (1) เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงดา้นสกุลเงิน (2) เพื่อแทนการเขา้ไปมีสถานะในสินทรพัยอ์า้งอิง 
(underlying assets) ในกรณีที่ปรึกษาการลงทุนเห็นว่าการมีสถานะใน
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้คุม้ค่ากว่าการมีสถานะในสินทรพัยโ์ดยตรง (3) เพื่อ
ด าเนินการเรื่องความเส่ียงดา้นอัตราดอกเบีย้ตามทัศนะของที่ปรึกษาการ
ลงทุน และ/หรือ (4) เพื่ อท าให้มีฐานะการลงทุนในส่วนประกอบและ
ผลตอบแทนของดัชนีใดดัชนีหนึ่ง (ใช้ส าหรบักรณีที่กองทุนอาจไม่สามารถ
ลงทนุโดยตรง) 
 
กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารท่ีสามารถแปลงเป็นตราสารทุนในสดัส่วน
ที่เกินกว่ารอ้ยละ 25 ของมลูค่าทรพัยสิ์น และไม่สามารถลงทนุในตราสารทุน
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ในสดัส่วนท่ีเกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ และเมื่อรวมการลงทุนใน 
(1) หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุน, (2) ตราสารทุน (รวมถึง 
Warrant), (3) ใบรับรองการฝากเงิน (certificates of deposit) และ (4) ใบ
รบัประกันการช าระเงินโดยธนาคารพาณิชย ์(bankers’ acceptance) ตอ้งมี
สดัส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยสิ์นกองทนุ 
 
กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นไม่เกินรอ้ยละ 10 ของ
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ทั้งนีก้องทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพ
คล่อง และใน Loan paticipations และใน Loan assignment รวมกันไดไ้ม่
เกิน 10% ของมลูค่าทรพัยสิ์น 
 
การใชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงิน (ไม่ว่าเพื่อวตัถุประสงคส์ าหรบัการป้องกัน
ความเส่ียงและ/หรือเพื่อวตัถุประสงคใ์นการลงทุน) จะท าใหม้ีฐานะการลงทุน
ที่เพิ่มขึน้ (leverage) โดยระดับของ leverage ส าหรับกองทุนคาดว่าจะอยู่
ระหว่างรอ้ยละ 0 ถึง 600 ของมลูค่าสินทรพัยสทุธิ 

อายกุองทนุ ไม่ก าหนด 

นโยบายจา่ยเงินปันผล ไม่มี 
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ทกุวนัท าการ 

ผูจ้ดัการกองทนุ 
(Investment Manager) 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, 
Registered Office : 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland. 

ผูบ้รหิารการลงทนุ/ที่ปรกึษาการลงทนุ 
(Investment Advisor) 

Pacific Investment Management Company LLC, 
650 Newport Center Drive, Newport Beach, California 92660, USA. 

ผูร้กัษาทรพัยสิ์นของกองทนุ (Custodian 
Bank) 

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. 

ผูส้อบบญัชี 
(Auditor) 

PricewaterhouseCoopers 
One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. 

Website https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/global-bond-
fund/inst-inc 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management 
Fee) 

รอ้ยละ 0.49 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

ค่าธรรมเนียมการขาย (Subscription 
Fee) 

ไม่เกิน 5% 
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ควำมเสี่ยงหลกัในสว่นของ กองทนุ PIMCO GIS Global Bond Fund 
เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund มุ่งเน้นลงทุนใน กองทุน PIMCO GIS Global Bond 
Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลัก ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาและค านึงถึงปัจจัยความเส่ียงต่างๆ ของ กองทุน PIMCO GIS Global 
Bond Fund ดงัต่อไปนี ้

 
1. ควำมเสี่ยงหลักของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund มีดังนี ้

เนื่องจากกองทุนหลกั มีการลงทุนหลกัในตราสารหนีท้ั่วโลก มูลค่าการลงทุน อาจมีมลูค่าที่เพิ่มขึน้หรือลดลง ซึ่ง
อาจมีผลใหเ้งินลงทนุในกองทนุมีความเส่ียงจากการลดลงของมลูค่าเงินตน้ได ้
 
การลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศหรือสกุลเงินตราต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ประเทศสหรฐัอเมรกิา อาจมีความเส่ียงที่
สงูขึน้จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน เศรษฐกิจ และการเมือง และอาจมีความเส่ียงที่มากขึน้อีกหากเป็น
การลงทนุในตลาดประเทศก าลงัพฒันา (Emerging Markets) 
การลงทุนในตราสารที่มีอตัราผลตอบแทนสงู (High Yield) ตราสารที่ไดร้บัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือระดับต ่า 
อาจมีความเส่ียงที่สงูกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบัที่สงูกว่า Portfolio ที่มีการลงทุนใน
ตราสารดงักล่าวอาจมีความเส่ียงดา้นความสามารถในการช าระหนีห้รือสภาพคล่องที่สงูขึน้กว่า Portfolio ที่ไม่มี
การลงทนุ 
 
การลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์(Derivatives) อาจมีตน้ทุนในการด าเนินการ รวมถึงความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับสภาพ
คล่อง อตัราดอกเบีย้ ดา้นตลาด ความสามารถในการช าระหนี ้การจดัการ รวมถึงความเส่ียงที่มลูค่าของตราสารไม่
เป็นไปตามที่คาดหวงัไว ้การลงทุนในตราสารอนพุันธอ์าจมีมลูค่าการลงทุนที่ลดต ่าลงจากเงินลงทนุเริ่มตน้ได ้การ
กระจายความเส่ียงในการลงทนุในตราสารอนพุนัธ ์ไม่มีความแน่นอนที่จะท าใหผ้ลขาดทนุลดลงได้ 
 

หมายเหตุ: กรณีที่ขอ้มลูความเส่ียงโดยสรุปของกองทุนหลกั มีความแตกต่างหรือเนือ้หาไม่สอดคลอ้งกบัหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุหลกั ใหถื้อเอาตน้ฉบบัของกองทนุหลกัเป็นส าคญั 
 

ควำมเสี่ยงหลกัในสว่นของกำรลงทุนของกองทนุเปิดธนชำต อีสทส์ปริง GIS Global Bond Fund มีดงันี ้
 
1. ควำมเสี่ยงอันสืบเน่ืองจำกกำรลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund 

หมายถึง ความผนัผวนทางดา้นราคาที่อาจเกิดขึน้กบัหลักทรพัยห์รือตราสารท่ีกองทนุลงทนุอยู่ มีการปรบัตวัขึน้หรือ

ลง อันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง สังคม 

อตุสาหกรรม ตลาดเงิน และตลาดทนุ การคาดการณข์องนกัลงทนุ 

 

เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund มีนโยบายที่ เน้นการลงทุนใน PIMCO GIS 

Global Bond Fund ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี ดังนั้นความเส่ียงของ PIMCO GIS Global 
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Bond Fund ตามที่กล่าวไวใ้นหัวขอ้ “ความเส่ียงหลกัในส่วนของ PIMCO GIS Global Bond Fund” จึงเป็นความ

เส่ียงของกองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ GIS Global Bond Fund ดว้ยผูล้งทนุในกองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ GIS 

Global Bond Fund จึงควรศกึษาและยอมรบัความเส่ียงของกองทนุ PIMCO GIS Global Bond Fund ได ้

 
2. ควำมเสี่ยงของผลกำรด ำเนินงำนในกองทุน PIMCO GIS Global Bone Fund ซ่ึงเป็นกองทุนรวมใน

ต่ำงประเทศทีก่องทุนเปิดธนชำต อีสทส์ปริง GIS Global Bond Fund ไปลงทุน (Performance Risk) 
(1) ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนอาจได้รบัผลชาดทุน

บางส่วนหรือทัง้หมดจากการลงทนุในกองทนุได ้
(2) ไม่มีการรบัประกนัความเส่ียงในผลก าไรหรือขาดทนุจากการลงทนุในกองทนุ 
(3) ผลการด าเนินงานของกองทุนอาจไม่ไดส้ะทอ้นการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ในตลาดโลกอย่างแทจ้ริง 

เนื่องจากผู้จัดการกองทุน จะบริหารกองทุนในลักษณะ Active Fund และสรา้งผลตอบแทนให้กับกองทุน
ขึน้อยู่กบัมมุมองของผูจ้ดัการกองทนุ ในเรื่องของอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียน และแนวโนน้ดา้นเครดิตของ
ผูอ้อกตราสารและประเทศที่เขา้ลงทนุเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนสงูสดุ 
นอกจากนั้นการเขา้ท าสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนของกองทุนเปิด 
ธนชาต อีสทส์ปริง GIS Global Bond Fund มีตน้ทุนในการเขา้ท าสัญญาฯ และมีบางส่วนของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศที่ไม่มีการป้องกันความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ผลตอบแทนในรูปของ NAV สกุลเงินบาทของ
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund จึงแตกต่างกับผลตอบแทนในรูป NAV สกุลเงิน
ดอลลารส์หรฐัฯ ของกองทนุ PIMCO GIS Global Bone Fund 

 
3. ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)  

นอกจากความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund ตามที่กล่าวไวแ้ลว้ จาก
การท่ีกองทนุ PIMCO GIS Global Bond Fund มีการค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุสทุธิ (NAV) ในรูปสกลุเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง GIS Global Bond Fund ซึ่งลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Global Bond 
Fund จึงมีความเส่ียงของความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินดอลลารส์หรฐัฯ กับเงินบาทดว้ย เนื่องจาก
กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง GIS Global Bond Fund มีการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) ในรูปของเงิน
บาท กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมคี่าแข็งขึน้จากวนัท่ีกองทนุเขา้ลงทนุเมื่อเทียบกบัสกลุเงินดอลลารส์หรฐั ที่เขา้ลงทนุ
นัน้ (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั เป็น 33 บาท) จะท าใหก้องทุนไดร้บัดอกเบีย้รบัตามงวดและ/หรือเงิน
ตน้เมื่อครบก าหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจ านวนท่ีนอ้ยลง ซึ่งจะท าใหผ้ลตอบแทนของการลงทนุต ่ากว่าที่คาด
ไว ้ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั เป็น 40 บาท) จะท าให้
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุเมื่อค านวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 
 
ดังนั้น กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund อาจพิจารณาป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ ในสดัส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดงันัน้กองทุนจึงยงัคงมีความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนอยู่ซึ่งผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนที่ ไม่ไดท้  าการป้องกันความ
เส่ียงไว ้
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4. ควำมเสี่ยงเร่ืองควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้(Default Risk หรือ Credit Risk)  

เนื่องจากกองทุนหลกัเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีข้องประเทศต่างๆ ทั่วโลก และไดก้ าหนดกลยุทธ์
การลงทุนในตราสารหนีท้ี่มี Credit Rating ต ่ากว่า Investment Grade ไดสู้งสุดไม่เกินรอ้ยละ 10 มีการลงทุนใน
สกุลเงินที่ non-USD ได้สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 20 รวมถึงมีการลงทุนในหลักทรพัย์ที่มีสินทรัพยเ์ป็นหลักประกัน 
(Mortgage Backed or Asset Backed) ซึ่งมีความเส่ียงในเรื่อง Credit ที่สูงกว่า แต่สามารถชดเชยได้จาก
ผลตอบแทนตามที่คาดหวงัไว ้อย่างไรก็ตามมีการกระจายการลงทุนไปยงัหลายหลกัทรพัยแ์ละประเภทตราสาร มี
การกระจกุตวัค่อนขา้งต ่า จึงท าใหล้ดความเส่ียงไดร้ะดบัหนึ่ง 
 
จากการที่กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund อาจลงทุนในตราสารหนี ้หรือเงินฝากอื่นได้
บางส่วน ดงัที่กล่าวแลว้ขา้งตน้กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง GIS Global Bond Fund จึงรบัความเส่ียงของตรา
สารหนีเ้หล่านี ้เพื่อบริหารความเส่ียงของการลงทุนของกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ GIS Global Bond Fund ใน
ตราสารหนีท้ี่กองทุนเขา้ลงทุนโดยตรง กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี/้เงินฝากที่มีผูอ้อก ผูค้  า้ประกัน (รวมอาวลั) 
ไดร้บัการจัดอันดับทางเครดิตในระดับที่ลงทุนได ้(Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี/้เงินฝากที่ออกโดย
ธนาคารภาครฐั เท่านัน้ 
 

5. ควำมเสี่ยงทีเ่กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)  
เนื่องจากกองทนุหลกัเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีข้องสหรฐัอเมริกาและประเทศต่างๆ ทั่วโลก และ
ไดก้ าหนด Portfolio Duration ในลกัษณะที่ยืดหยุ่นได ้ในลกัษณะ +/- 3 ปี จากดชันีอา้งอิง ดงันัน้จึงมีบางช่วงเวลา
ที่กองทนุหลกัในต่างประเทศ อาจมี Duration ที่ยาว ซึ่งจะมีความเส่ียงในเรื่องอตัราดอกเบีย้ที่สงูขึน้ 
 

 ทัง้นี ้การลงทุนในตราสารหนีโ้ดยตรงของกองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปริง GIS Global Bond Fund อาจมีการลงทุน
ในตราสารหนี ้เพื่อส ารองเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของกองทุน หรือเพื่อประโยชนใ์นการบริหารสภาพคล่อง 
หรือเป็นช่วงรอการลงทุนในต่างประเทศ ดงันัน้ การลงทุนดังกล่าวจึงอาจมีความเส่ียงที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบีย้ได ้ทัง้นี ้การลงทุนในส่วนตราสารหนีโ้ดยตรงของกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง GIS Global Bond 
Fund โดยมากเป็นการลงทุนเพื่อบรหิารสภาพคล่องของกองทุน ดงันัน้ จึงเนน้ลงทุนในตราสารหนี ้ระยะสัน้หรือเงิน
ฝากที่มีสภาพคล่องสงู จึงมีความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ไม่มากนกั เมื่อเทียบกบัความ
เส่ียงของการเปล่ียนแปลงดอกเบีย้ใน PIMCO GIS Global Bond Fund โดยตรง 

 
6. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของกองทุนเปิดธนชำต อีสทส์ปริง GIS Global Bond Fund 

คือ ความเส่ียงที่กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง GIS Global Bond Fund ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของกองทุน 
PIMCO GIS Global Bond Fund ไดท้ันต่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรือความเส่ียงที่กองทุนเปิดธนชาต 
อีสทส์ปริง GIS Global Bond Fund อาจจะไม่สามารถซือ้ขายตราสารหนีท้ี่กองทุนลงทุนโดยตรงในจังหวะเวลา
และราคาที่เหมาะสม เพื่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทนุได ้หรือหากตอ้งการจะซือ้ขายจรงิ  
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อย่างไรก็ดี จากการศกึษานโยบายการรกัษาสภาพคล่องและผลด าเนินการของกองทนุ PIMCO GIS Global Bond 
Fund บรษิัทจดัการเชื่อว่ PIMCO GIS Global Bond Fund มีสภาพคล่องที่สงู ความเส่ียงทางดา้นสภาพคล่องของ
กองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ GIS Global Bond Fund จากการลงทนุในกองทนุ PIMCO GIS Global Bond Fund 
จึงมีไม่มากนกั และผูจ้ดัการกองทนุจะมีนโยบายลงทนุตรงในตราสารหนีอ้ื่น (ซึ่งนอกเหนือจากการลงทนุในกองทุน 
PIMCO GIS Global Bond Fund) ที่มีสภาพคล่องที่สงู 
 

7. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำท ำธุรกรรมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อท ำกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
(Hedging)  
การเขา้ท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) ของกองทนุเปิดธนชาต 
อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund อาจท าให้กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund มี
ผลตอบแทนลดลง จากต้นทุนการท าธุรกรรมซื ้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงทางอัตราแลกเปล่ียน 
นอกจากนัน้ กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง GIS Global Bond Fund อาจมีความเส่ียงจากการที่คู่สัญญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ท าใหก้ารลดความเส่ียงดา้นราคา (Price Risk) อัตราดอกเบีย้ (Interest 
Rate Risk) และอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) ไม่เป็นตามที่คาดการณไ์ว ้
 
เพื่อลดความเส่ียงของคู่สญัญา กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ GIS Global Bond Fund จะเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว
กับสถาบันการเงินที่ไดร้บัการจดัอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรก (และ/หรือระยะสัน้ 2 อันดับแรก) 
จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัการยอมรบัจากส านกังาน ก.ล.ต. นอกจากความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้
แลว้ 
 
อนึ่ง การท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ แมจ้ะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเส่ียง) จากการเปล่ียนแปลงของ
ราคา อัตราดอกเบีย้ หรืออัตราแลกเปล่ียน แต่ถา้หากการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นประโยชนต์่อมูลค่าของตราสารที่
กองทุนถืออยู่  กองทุนก็หมดโอกาสไดป้ระโยชน์ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งถือเ ป็นตน้ทุนการเสียโอกาส (Opportunity 
Cost) ของกองทุน เช่น กรณีที่กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง GIS Global Bond Fund อาจไม่ไดร้บัประโยชนจ์าก
การแข็งค่าของเงินสกลุดอลลารส์หรฐัเทียบกบัค่าเงินบาท เนื่องจากกองทนุไดท้ าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ไปแลว้ 
 

8. ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่กองทุนไม่สำมำรถลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund ได้อีก
ต่อไป 
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถที่จะน าเงินไปลงทนุในกองทนุ PIMCO GIS Global Bond Fund ไดอ้ีกต่อไปไม่ว่าดว้ย
กรณีใดๆ นัน้ กองทุนอาจพิจารณาเชา้ลงทนุในกองทนุหน่วยลงทนุในต่างประเทศอื่นๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั โดยถือ
ว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจท าใหค้่าใชจ้่ายของกองทุนหน่วย
ลงทุนที่กองทุนจะเขา้ไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุนแตกต่างไปจากเดิมได ้ซึ่งอาจท า
ใหก้องทนุมีการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ
ล่วงหนา้ไม่ต  ่ากว่า 15 วนัก่อนการเปล่ียนแปลงไปลงทนุในกองทนุหน่วยลงทนุอื่นใด 

 


