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Information Ratio**
Standard Devitation

 ผลการด าเนินงานรายปี (%)***

TMB-ES-GSBOND
 ข้อมูลท่ัวไป เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)

ประเภทกองทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) เกณฑ์มาตรฐาน 2(2)

วันท่ีจดทะเบียน 23 ม.ค. 2563 ***  กรณีกองทุนมีการจัดต้ังในระหว่างปี ผลการด าเนินงานจะค านวณต้ังแต่วันจัดต้ัง

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) ล้านบาท **** ผลตอบแทนต้ังแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) บาท  เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ต้ังแต่วันท่ีจัดต้ัง 23 ม.ค. 2563
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล
นโยบายการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน ตามดุลยพินิจ
มูลค่าซ้ือข้ันต่ าคร้ังแรก บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน 4 วันท าการซ้ือขายถัดจากวันท าการซ้ือขาย (T+4)
ระดับความเส่ียงผู้ลงทุน ต่ า 1 2 3 4 5 สูง
ระดับความเส่ียงกองทุน ต่ า 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

1. ความเส่ียงท่ัวไปเก่ียวกับการลงทุนในกองทุน JPM Income Fund
2. ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 
3. ความเส่ียงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
4. ความเส่ียงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
5.ความเส่ียงจากการเข้าท าธุรกรรมสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) (1) Bloomberg Barclays US Agg Total Return Index Value Unhedged USD 100.00%

(2) Bloomberg Barclays US Agg Total Return Index (THB) 100.00%

ท้ังน้ี ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเส่ียงดังกล่าวเพ่ิมเติมในหนังสือช้ีชวนในส่วนของ
"ความเส่ียงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสท์สปริง Global Smart Bond" รายละเอียดหลักทรัพย์ท่ีลงทุน สัดส่วนการลงทุน (%)

1 JPMorgan Funds - Income Fund
 ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซ้ือขาย (รวม VAT) 2 สินทรัพย์และหน้ีสินอ่ืน
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปล่ียนเข้า 1.00% รวมท้ังส้ิน
ค่าธรรมเนียมรับซ้ือคืน / สับเปล่ียนออก -ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) รายละเอียดกองทุนหลัก
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) ช่ือกองทุนหลัก JPMorgan Funds - Income Fund 

ในหน่วยลงทุนชนิด C
นโยบายการลงทุน มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวโลก

 ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT) โดยกองทุนมีหลักการส าคัญในการกระจายการลงทุนไป
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี ในตราสารหน้ีประเภทต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวโลก 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี บริษัทจัดการ JPMorgan Asset Management (Europe)
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีประมาณการได้ ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.50% ต่อปี
รวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 1.9795% ต่อปี Bloomberg Code JPMINCC LX



-2.37

วันท่ี 31 มีนาคม 2566
ผลตอบแทน

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี* 3 ปี* 5 ปี* ต้ังแต่จัดต้ัง

-0.31 0.07 -7.69 1.08 -
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2.96 4.89 -4.78 -2.77 - -1.98
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6.00
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9.2651

1

 ความเส่ียงท่ีส าคัญ

    ของเงินลงทุนในต่างประเทศ 

(ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
(ปัจจุบัน 1.0926% ต่อปี)

เอกสารฉบับน้ี ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet

97.2
2.8

100.0

(ปัจจุบัน 0.9095% ต่อปี)
(ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
(ปัจจุบัน 0.1510% ต่อปี)

สนใจลงทุนได้ท่ี eastspring.co.th          |          ศูนย์ท่ีปรึกษาการลงทุน 1725          |          ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือหน่วยลงทุน ท่ีได้รับการแต่งต้ัง

จุดเด่น กองทุนหลักสามารถแสวงหาผลตอบแทนและกระจายการลงทุนในตราสารหนี้
หลากหลายประเภททั่วโลก และสามารถลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความ
เสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 
และเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทุน โดยกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับ
โดยรวม 4 ดาว จากมอร์นิ่งสตาร์
เหมาะส าหรับ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการความเสี่ยงในการลงทุนไปยังตราสารหนี้ทั่ว
โลก โดยสามารถลงทุนระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทต่างๆ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนได้ และสามารถรับความผันผวนของการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) ได้

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว 
คือ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class 
C ซ่ึงเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปนัผล ในอัตราส่วนโดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุน
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

* % ต่อปี ** Informaition Ratio : การวัดค่าเฉล่ียของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนท่ีมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
โดยน ามาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินท่ีเกิดขึ้น และหน่วยเป็นจ านวน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond 
TMB EASTSPRING Global Smart Bond: TMB-ES-GSBOND
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กองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน 1
เกณฑ์มาตรฐาน 2

Fund Insight

เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน / หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกับผลิตภัณฑใ์นตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทนุ ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค าส่ังไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือช้ีชวนอย่างรอบคอบ
ท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ


