กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์
ฟั นด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต)ิ
(UGIS-A)
กลย ุทธ์การลงท ุน

ประเภทกองท ุนรวมตามที่แสดงใน
ข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนิน
งานของกองท ุนรวม ณ จ ุดขาย

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PIMCO
GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และลงทุนในรูปสกุล
เงินดอลล่าร์สหรัฐ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหาร
การลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว
กองทุนมีหลักการสําคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนีป้ ระเภทต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ทัว่ โลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน

กรกฎาคม 2562

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

พ.ค.-62

มี.ค.-62

เม.ย.-62

ก.พ.-62

ธ.ค.-61

ม.ค.-62

พ.ย.-61

ก.ย.-61

ต.ค.-61

ส.ค.-61

มิ.ย.-61

ก.ค.-61

พ.ค.-61

มี.ค.-61

เม.ย.-61

ก.พ.-61

ธ.ค.-60

ม.ค.-61

พ.ย.-60

ก.ย.-60

ต.ค.-60

ส.ค.-60

มิ.ย.-60

ก.ค.-60

พ.ค.-60

มี.ค.-60

เม.ย.-60

ก.พ.-60

ขนาดกองท ุน (ล้านบาท)
1,940.62
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
มูลค่าหน่วยลงท ุน/หน่วย (บาท)
10.8368
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
วันจดทะเบี ยนกองท ุนรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ร ูปแบบกองท ุน
ประเภทกองท ุน
ผลการดาเนินงานย้อนหลังกองท ุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีล่ งทุนในกองทุน
ผลการดาเนินงานย้อนหลัง (%)
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว(Feeder Fund)
กองท ุน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี *
3 ปี *
5 ปี *
10 ปี *
ตัง้ แต่ตน้ ปี
ตัง้ แต่จดั ตัง้ ** การสัง่ ซื้อหน่วยลงท ุน
ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 15.30น.**
UGIS-A
1.49
3.56
4.76
N/A
N/A
N/A
5.58
3.31
Benchmark***
2.89
5.07
7.25
N/A
N/A
N/A
6.01
3.23
การขายคืนหน่วยลงท ุน
ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 14.00น.**
0.65
0.92
1.87
N/A
N/A
N/A
1.11
1.65
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน
1.42
1.90
2.80
N/A
N/A
N/A
2.14
2.73
ความผันผวนของตัวชีว้ ัด
การรับซื้อคืนอัตโนมัติ
* % ต่อปี ** หากกองทุนรวมจัดตัง้ น้อยกว่า 1 ปี ผลการดําเนินงานที่แสดงจะเป็ นตามที่เกิดขึน้ จริง แต่หากกองทุนรวมจัดตัง้ ตัง้ แต่ 1 ปี ขึน้ ไป ผลการดําเนินงานที่แสดงจะเป็ น % ต่อปี *** ดัชนี Bloomberg Barclays US
ไม่เกินปี ละ 12 ครั้ง (โปรดศึกษาหนังสือชี้ชวน)
Aggregate Total Return Value Unhedged USD (ซึ่งเป็ น Benchmark ของกองทุนหลัก) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทํา
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 90% และ ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณ
ผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทาํ สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 10
ไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผล
110
มูลค่าขัน้ ต่าในการซื้อ
105
ไม่กาํ หนด
มูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืน
100
UGIS-A
ไม่กาํ หนด
95
Benchmark
วันที่ได้รบั เงินค่าขายคืน
90
ภายใน 5 วันทําการ (ปั จจุบนั 3 วันทําการ)
นับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาหน่วยลงทุนของ
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
สัดส่วนการลงท ุน
**โปรดศึกษาปฏิทนิ วันซื้อขายกองทุน
1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ 97.68%
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงท ุน
2. อื่น ๆ 2.32%
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย
ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบนั เก็บ 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00% (ปั จจุบนั ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
รายชื่อหลักทรัพย์
สับเปลีย่ น-เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
1.หน่วยลงทุน : PIMCO GIS-INCOME Fund (Class I) (IE00B87KCF77) 97.68%
สับเปลีย่ น-ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
2.อื่นๆ 2.32%
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองท ุนรวม
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
≤ 2.14% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
≤ 0.08025% ต่อปี
แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองท ุนรวม
ค่าธรรมเนียมนายทะเบี ยน
≤ 0.4280% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
≤ 2.70175% ต่อปี
หมายเหตุ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็ น
อัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธรุ กิจ
UGIS-A : UGISA:TB
เฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)
Bloomberg Ticker :
PIMINIA:ID
กองทุนหลัก :
ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2562
ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ฉบับนีไ้ ด้จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน รางวัลและการจัดอันดับข้างต้นไม่ได้จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั การกองทุนรวม แต่
เนือ่ งจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จํานวน ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตํา่ กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้
ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดําเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
ผูส้ นับสน ุนการขายหรือรับซื้อคืน
และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองท ุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด โทร. +66 (0) 2786-2222
อีเมล์ thuobamwealthservice@uobgroup.com เว็บไซต์ www.uobam.co.th
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Return (%)
AIMC Category

Equity General

Equity Large Cap

Equity Small - Mid Cap

European Equity

Foreign Investment Allocation

Fund of Property Fund - Thai

Global Bond Discretionary F/X
Hedge or Unhedge

Global Bond Fully F/X Hedge

Standard Deviation (%)

Peer Percentile

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

5.71

9.52

6.79

8.38

7.69

14.44

6.89

6.61

7.66

8.24

8.23

11.50

25th Percentile

3.51

6.46

2.94

6.22

6.02

13.52

8.32

7.66

9.62

9.75

9.98

14.60

50th Percentile

2.28

4.86

0.81

4.82

5.16

12.52

8.82

8.30

10.69

10.82

11.15

15.30

75th Percentile

1.38

2.92

-2.25

3.72

3.41

10.51

9.67

8.88

11.44

11.74

11.76

15.76

95th Percentile

-0.68

1.68

-4.40

0.31

1.03

8.19

11.13

10.44

12.53

14.40

14.21

17.09

5th Percentile

2.66

5.46

2.64

8.54

6.27

14.30

7.80

7.61

10.16

10.01

10.11

14.54

25th Percentile

1.77

4.05

0.62

6.55

5.41

13.85

8.35

8.10

10.76

10.47

10.75

14.89

50th Percentile

1.21

3.19

-0.41

5.63

4.62

12.60

8.77

8.57

10.92

10.93

11.26

15.06

75th Percentile

0.78

2.40

-2.05

4.83

3.02

11.63

9.55

8.94

11.74

11.26

11.72

15.38

95th Percentile

-1.37

-2.16

-4.05

1.79

0.52

11.16

9.83

9.14

12.15

11.56

12.98

15.72

5th Percentile

7.19

13.39

6.60

6.53

5.23

10.27

9.13

11.27

13.68

12.58

25th Percentile

5.87

10.46

1.53

4.48

4.48

10.48

9.62

11.99

14.60

13.15

50th Percentile

4.59

9.21

0.69

3.04

3.55

11.21

10.13

12.66

15.34

13.87

75th Percentile

3.36

7.22

-2.05

-1.28

2.62

11.44

10.62

13.17

16.32

14.58

95th Percentile

1.65

5.38

-4.45

-3.65

1.88

13.08

11.99

13.77

18.11

15.16

5th Percentile

1.19

12.62

1.86

8.12

6.59

4.34

10.03

9.05

11.13

9.64

11.64

13.93

25th Percentile

-0.27

10.79

0.54

7.30

4.94

4.04

11.26

10.05

11.73

10.33

12.03

14.57

50th Percentile

-1.42

9.20

-2.21

5.35

3.73

3.66

12.02

11.35

13.06

11.85

12.36

15.37

75th Percentile

-3.14

7.28

-6.55

4.61

1.17

3.28

12.92

12.13

14.21

12.69

13.61

16.17

95th Percentile

-5.97

4.96

-12.86

-0.39

-1.86

2.98

14.53

13.47

15.05

13.54

14.75

16.82

5th Percentile

2.34

8.13

6.01

5.22

4.02

7.09

2.33

2.04

2.52

3.91

5.37

8.03

25th Percentile

1.53

5.66

3.27

3.34

1.93

4.67

3.17

2.79

3.87

5.26

6.87

10.01

50th Percentile

0.75

4.70

0.93

2.46

0.26

4.16

5.48

4.49

6.15

6.30

8.39

11.18

75th Percentile

-0.21

3.73

-1.37

1.61

-0.57

2.87

7.18

6.48

7.82

7.26

10.52

12.14

95th Percentile

-3.50

1.39

-7.48

-0.19

-1.78

1.71

13.30

11.84

16.62

12.86

12.75

15.20

5th Percentile

10.27

20.11

27.69

12.77

13.95

7.63

6.34

5.74

6.88

6.75

25th Percentile

9.29

18.71

25.95

10.99

13.45

12.39

9.39

7.44

6.99

6.92

50th Percentile

8.50

18.07

24.77

10.31

12.59

14.59

10.97

8.53

7.69

7.62

75th Percentile

8.26

17.29

22.87

8.49

9.46

15.08

11.49

9.15

8.06

8.32

95th Percentile

8.02

15.24

22.07

7.69

8.34

16.61

12.44

9.73

8.54

8.48

5th Percentile

3.03

5.58

6.18

3.74

3.69

4.27

1.31

1.31

1.71

1.73

2.74

2.75

25th Percentile

2.63

4.60

4.75

1.97

1.18

3.95

2.05

1.89

1.87

1.94

3.36

3.35

50th Percentile

1.73

3.70

4.23

1.46

-0.11

3.90

2.34

2.39

2.33

2.31

4.37

4.18

75th Percentile

0.78

3.25

3.15

-1.03

-0.69

0.32

3.60

3.08

3.56

4.44

4.44

6.82

95th Percentile

-3.11

-0.34

-5.54

-3.57

-3.45

-0.94

5.43

4.93

6.26

5.68

6.16

8.28

5th Percentile

3.01

5.88

6.70

2.58

3.74

1.27

1.28

1.25

2.50

2.70

25th Percentile

2.88

5.82

6.55

2.35

3.27

1.54

1.40

1.78

2.57

2.88

50th Percentile

2.58

4.64

5.45

2.07

2.68

2.26

2.09

2.09

2.66

3.09

75th Percentile

1.35

3.54

4.40

1.36

2.27

3.27

2.65

2.48

2.71

3.13

95th Percentile

1.25

3.33

3.79

0.79

1.94

3.48

2.97

2.74

2.75

3.16
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ข้ อตกลงและเงือนไขของข้ อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์ เซ็ นต์ ไทล์
)Disclaimer of Peer group Fund Performance(
1.
2.
3.





4.

ผลการดําเนิ นงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็ นสิ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลฉบับเต็มได้ที www.aimc.or.th
ผลการดําเนิ นงานของกองทุนทีการเปรี ยบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ขอ้ กําหนดของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
โดยกองทุนทีจะถูกเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น
5th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
25th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
50th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median performance)
75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี นันมีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

เมือผูล้ งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนําไปเปรี ยบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนทีลงทุนนันอยูใ่ นช่ วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน
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ื ชช
ี้ วนสว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ
หน ังสอ

ข ้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินค ัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟันด์
United Global Income Strategic Bond Fund : UGIS

บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

ื้ คืนหน่วยลงทุนอ ัตโนม ัติ : UGIS-A)
(หน่วยลงทุนชนิดร ับซอ

กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ี่ งในต่างประเทศ
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสย

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟั นด์ ชนิดรับซือ

1

คุณกําล ังจะลงทุนอะไร ?
นโยบายการลงทุน
ิ ทีก
1. ทร ัพย์สน
่ องทุนรวมลงทุน
ื่ PIMCO GIS Income Fund (Class I)
กองทุนจะเน ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชอ
ี
ิ สุทธิของ
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญชไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
กองทุน กองทุนหลักเป็ นกองทุนเพือ
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตัง้ และบริหารจัดการโดย PIMCO Global
Advisors (Ireland) Limited และเป็ นกองทุนทีจ
่ ัดตัง้ ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
่
ึ
Investment in Transferable Securities) ซงจดทะเบียนทีป
่ ระเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และมิได ้เป็ นกองทุน
รวมประเภทเฮ็จฟั นด์ (Hedge Fund)
ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้าทีม
สว่ นทีเ่ หลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน ตราสาร Basel lll สญ
่ ี underlying
ิ สุทธิของกองทุน
เป็ นตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร ้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ อืน
และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ ใด ตามทีป
่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให ้ลงทุนเพิม
่ เติมได ้ในอนาคต โดยจะลงทุนทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศให ้สอดคล ้อง
กับนโยบายกองทุนทีก
่ ําหนดไว ้
ื้ ขายล่วงหน ้า (Derivatives) เพือ
ิ ธิภาพการบริหารการลงทุน
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซอ
่ เพิม
่ ประสท
ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้าเพือ
ี่ งจากอัตรา
(Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสญ
่ ป้ องกันความเสย
แลกเปลีย
่ นไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ด ี ในกรณีทส
ี่ ภาวการณ์ไม่ปกติ
ี่ งตามดุลยพินจ
กองทุนอาจพิจารณาป้ องกันความเสย
ิ ผู ้จัดการกองทุน และไม่ถอ
ื ว่าเป็ นการแก ้ไขโครงการ หาก
ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้าดังกล่าว
มีการปรับเปลีย
่ นกลยุทธ์เกีย
่ วกับการทําสญ
2. นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) มีวัตถุประสงค์หลักเพือ
่ สร ้างกระแสรายได ้ในระดับสูงโดยการ
บริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร ้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุน
มีหลักการสําคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทั่วโลกอย่างน ้อย
ิ ซงึ่ อาจรวมถึง
2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สน
ื่ ถือสูงกว่าอันดับทีส
(1) ตราสารหนี้ภาคเอกชนทัง้ ทีไ่ ด ้รับการจัดอันดับความน่าเชอ
่ ามารถลงทุนได ้ (Investment Grade)
ื่ ถือตํา่ กว่าอันดับทีส
และอันดับความน่าเชอ
่ ามารถลงทุนได ้ (Non-Investment Grade) ทีอ
่ อกโดยบริษัทเอกชน
ทั่วโลกทัง้ ทีอ
่ ยูภ
่ ายในกลุม
่ ประเทศยุโรป, และนอกกลุม
่ ประเทศยุโรปซงึ่ รวมถึงกลุม
่ ประเทศกําลังพัฒนา
(2) ตราสารหนี้ภาครัฐ ทีอ
่ อกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุโรป,และประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป
รวมถึงองค์กรทีเ่ กีย
่ วข ้องกับภาครัฐของประเทศเหล่านัน
้
(3) ตราสารทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ mortgage-related security และ Asset-backed securities อืน
่ ๆ และ
(4) Foreigncurrency positions ซงึ่ รวมถึงสกุลเงินของประเทศกําลังพัฒนา ทัง้ นี้ กองทุนหลักสามารถลงทุน
ใน loan participations และ/หรือ loan assignments และ/หรือCreditDefaultSwap(protection seller)
ั สว่ นการลงทุนใน Sector ต่าง ๆอาจมีการเปลีย
อย่างไรก็ตาม การปรับสด
่ นแปลงได ้ตลอดเวลา และในการลงทุน
เหล่านีก
้ องทุนสามารถทําได ้ทัง้ การลงทุนทางตรงในตราสาร และการลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์ กองทุนหลัก
ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้า(Derivatives) เพือ
ิ ธิภาพการบริหาร
(Master Fund) อาจพิจารณาลงทุนในสญ
่ เพิม
่ ประสท
การลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได ้
ึ ษาข้อมูลกองทุนหล ักได้จาก : www.pimco.com.sg
คุณสามารถศก

กลยุทธ์การบริหารกองทุน
1. กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟั นด์ มุง่ หวังให ้ผลประกอบเคลือ
่ นไหวตาม ดัชนีชวี้ ด
ั
(Passive Management)
2. PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชงิ รุก (Active management)

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟั นด์ ชนิดรับซือ

1

กองทุนรวมนีเ้ หมาะก ับใคร ?
1. ผู ้ลงทุนทีค
่ าดหวังผลตอบแทนทีส
่ งู กว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ
่ าจตํา่ กว่าหุ ้นได ้
2. เหมาะสําหรับเงินลงทุนทีต
่ ้องการผลตอบแทนทีด
่ จ
ี ากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และสามารถยอมรับ
่
ี
ความเสยงจากการลงทุนได ้ในระดับสูงโดยผลตอบแทนทีก
่ องทุนจะได ้รับสว่ นใหญ่มาจากกําไรสว่ นต่างของ
ราคาหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะ ก ับใคร
1. ผู ้ลงทุนทีเ่ น ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ
่ น่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ
ี่ งจากความผันผวน
2. ผู ้ลงทุนทีต
่ ้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพดีสภาพคล่องสูง และมีความเสย
ิ ดังกล่าวเชน
่ เดียวกับ
ของราคาตํา่ เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม่ถก
ู จํากัดโดยกฎเกณฑ์ให ้ต ้องลงทุนในทรัพย์สน
กองทุนรวมตลาดเงิน

ี่ งของกองทุนนี้
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสย



ื ชช
ี้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู ้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อ่านหนังสอ
ี่ งของกองทุนรวมนีด
อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสย
้ พ
ี อ

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟั นด์ ชนิดรับซือ

2

คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ ?
คําเตือนทีส
่ ําค ัญ
ื่ ถือตํ่ากว่าอันดับทีล
1. กองทุนไทยและกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทม
ี่ อ
ี ันดับความน่าเชอ
่ งทุนได ้
ื่ ถือ (unrated bond) ในอัตราสว่ นทีม
(non - investment grade) หรือทีไ่ ม่มก
ี ารจัดอันดับความน่าเชอ
่ ากกว่า
ํ
่
่
ี
อัตราสวนของกองทุนรวมเพือ
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป ผู ้ลงทุนอาจมีความเสยงจากการผิดนั ดชาระหนี้ของผู ้ออกตราสาร ซงึ่
สง่ ผลให ้ผู ้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางสว่ นหรือทัง้ จํานวนได ้ และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู ้ลงทุนอาจมีความ
ี่ งสูงขึน
เสย
้ จากการไม่ได ้รับชาํ ระคืนเงินต ้นและดอกเบีย
้ ตามทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ
ี่ งตํา่ เชน
่ เดียวกับกองทุนรวม
่ ค
ี วามเสย
2. กองทุนรวมนี้ไม่ได ้ถูกจํากัดโดยกฏเกณฑ์ให ้ต ้องลงทุนเฉพาะในตราสารทีม
ี่ งสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
ตลาดเงิน ดังนัน
้ จึงมีความเสย
ื้ ขายตราสารหนี้ได ้ในเวลาที่
3. กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ทม
ี่ ส
ี ภาพคล่องตํ่า จึงอาจไม่สามารถซอ
ต ้องการหรือในราคาทีเ่ หมาะสม
ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้าเพือ
ิ ธิภาพการบริหารงาน
่ เพิม
่ ประสท
4. กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือมีไว ้ซงึ่ สญ
ี่ งมากกว่ากองทุนรวมทีล
(Efficient Portfolio Management) ทําให ้กองทุนรวมนี้มค
ี วามเสย
่ งทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิง
้ นลงทุนในจํานวนทีน
โดยตรง เนือ
่ งจากใชเงิ
่ ้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง
5. กองทุนหลักอาจลงทุนใน loan participations และ/หรือ loan assignments และ/หรือ Credit Default Swap
ิ สุทธิของกองทุนต่างประเทศ ทําให ้
(protection seller) ในอัตราสว่ นทีม
่ ากกว่าร ้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สน
่
ี
กองทุนรวมนีม
้ ค
ี วามเสยงมากกว่ากองทุนรวมอืน
่
ี่ งจากอัตราแลกเปลีย
ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้าเพือ
่ ป้ องกันความเสย
่ นไม่น ้อยกว่าร ้อยละ
6. กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว ้ซงึ่ สญ
90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ด ี ในกรณีทส
ี่ ภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้ องกันความ
ี่ งตามดุลยพินจ
เสย
ิ ผู ้จัดการกองทุน ดังนั น
้ ผู ้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได ้รับผลกําไร จากอัตราแลกเปลีย
่ น/หรือ
ได ้รับเงินคืนตํา่ กว่าเงินลงทุนเริม
่ แรกได ้
ี่ งทีท
7. กองทุนหลักสามารถลงทุนในสกุลเงินได ้หลากหลาย ทําให ้ผู ้ลงทุนอาจมีความเสย
่ างการของต่างประเทศอาจ
ออกมาตรการในภาวะทีเ่ กิดวิกฤตการณ์ทไ
ี่ ม่ปกติ ทําให ้กองทุนไม่สามารถนํ าเงินกลับเข ้ามาในประเทศ ซงึ่ อาจ
่
สงผลให ้ผู ้ลงทุนไม่ได ้รับคืนเงินตามระยะเวลาทีก
่ ําหนด
ื้ คืนหน่วยลงทุนแบบปกติและชนิดรับซอ
ื้ คืนหน่วยลงทุน
8. กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็ นชนิดรับซอ
อัตโนมัต ิ ทัง้ นี้ ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได ้ และบริษัทจัดการ
จะแยกคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซงึ่ อาจจะมีมล
ู ค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได ้

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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ี่ งของกองทุนรวม
แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสย

่ น
ี โยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrate เกิน
หมายเหตุ : กองทุนรวมตราสารหนี้ ทีม
กว่าร ้อยละ 20 ของ NAV แต่น ้อยกว่าร ้อยละ 60 ของ NAV

ี่ งทีส
ปัจจ ัยความเสย
่ ําค ัญ
ี่ งจากความผ ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)
ความเสย

ตํา่

สูง

ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

≤ 5%

5 - 10%

10 – 15%

15 – 25%

> 25%

ี่ งจากการกระจุกต ัวลงทุนในผูอ
ความเสย
้ อกรายใดรายหนึง่ (High issuer concentration risk)
การกระจุกตัวลงทุนใน
ผู ้ออกตราสารรวม

ตํา่
≤ 10%

สูง
10% - 20%

20% – 50%

50% – 80%

> 80%

ี่ งจากการเปลีย
ความเสย
่ นแปลงของอ ัตราแลกเปลีย
่ น (Exchange rate risk)

ตํา่
่ี ง fx
การป้ องกันความเสย

ทัง้ หมด / เกือบทัง้ หมด

สูง
บางสว่ น

ดุลยพินจ
ิ

ไม่ป้องกัน

ี่ งต่างๆได ้จากคําอธิบายเพิม
ทัง้ นี้ ท่านสามารถดูคําอธิบายความเสย
่ เติมท ้ายเล่ม

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีล
สดส
่ งทุน
% ของ NAV

UGIS

อืน
่ ๆ 3.55%

หน่วยลงทุนของ
กองทุนระหว่าง
ประเทศ 96.45%

ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีล
สดส
่ งทุนของ PIMCO GIS INCOME Fund (Class I)

ข ้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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ื่ ทร ัพย์สน
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอ
ิ 5 อ ันด ับแรกของ กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินค ัม สตราทีจค
ทร ัพย์สน
ิ บอนด์ ฟันด์

ิ
ทร ัพย์สน

Credit Rating

% ของ NAV

-

96.45

หน่วยลงทุน : PIMCO GIS INCOME Fund (Class I)
(IE00B87KCF77)

ิ 5 อ ันด ับแรกของ PIMCO GIS Income Fund (Class I)
ทร ัพย์สน

คุณสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00505/UGIS-A

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค
่ ณ
ุ จะได ้รับ
ดังนั น
้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

5.50

สูงสุดไม่เกิน
5.35

5.00
4.50
4.00
สูงสุดไม่เกิน
2.70175

3.50
3.00

สูงสุดไม่เกิน
2.14

2.50
2.00
1.50

สูงสุดไม่เกิน
0.08025

0.8025

1.00
0.50

0.0321

0.00
การจัดการ

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน
0.4280

0.9958

0.1605

0.0007

นายทะเบียน

่ ๆ
ค่าใช ้จ่ายอืน

รวมค่าใช ้จ่าย

หมายเหตุ :
่ ค่าสอบบัญช ี เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0005 เป็ นต ้น
- ค่าใชจ่้ ายอืน
่ ๆข ้างต ้น เชน
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข ้างต ้นได ้รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ ไว ้ด ้วย (ถ ้ามี)
ทัง้ นี้ สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที่ :
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00505/UGIS-A

ื้ ขาย)*
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซอ
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ั เปลีย
ค่าธรรมเนียมการสบ
่ นหน่วยลงทุนเข ้า
ื
้
ค่าธรรมเนียมการรับซอคืน
ั เปลีย
ค่าธรรมเนียมการสบ
่ นหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ิ ธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสท

สูงสุดไม่เกิน
2.00
2.00
1.00
1.00

เก็บจริง
1.00
ยกเว ้น**
ยกเว ้น
ยกเว ้น
ไม่ม ี
ไม่ม ี

*

้ หรือผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู ้สัง่ ซือ
่ หรือแต่ละคน
ไม่เท่ากันได ้

**

ปั จจุบน
ั ยกเว ้นค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
่ นเข ้า (แต่ต ้องเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนด ้วย)

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหล ัก

หมายเหตุ ข ้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

สามารถดูคา่ ธรรมเนียมของกองทุนหลักทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ : www.pimco.com.sg

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได ้เป็ นสง่ิ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ด ัชนีชวี้ ัด คือ
ี่ ง
ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด ้วยต ้นทุนการป้ องกันความเสย
ี่ ง
อัตราแลกเปลีย
่ น เพือ
่ เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีค
่ ํานวณผลตอบแทน ตามสัดสว่ นการทําสัญญาป้ องกันความเสย
ด ้านอัตราแลกเปลีย
่ นประมาณร ้อยละ 90
่ นเพือ
่ เทียบกับ
ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด ้วยอัตราแลกเปลีย
ั
่
ั
่
ี
ค่าสกุลเงินบาท ณ วั นที่คํ านวณผลตอบแทน ตามส ดส วนที่ไม่ได ้ทํ าส ญญาป้ องกันความเส ยงด ้านอัตราแลกเปลี่ยน
ประมาณร ้อยละ 10
2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ

ผลการดําเนินงาน
10.00%

UGIS-A

4.86%
5.00%

2.28%

0.00%
-5.00%
-10.00%

Benchmark

-0.24%
-2.11%

2561

2560

่ งเวลา 5 ปี (หรือตงแต่
3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในชว
ั้
จ ัดตงกองทุ
ั้
น) คือ -2.9738%
4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 1.72% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพือ
่ ใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ
Global Bond Discretionary F/X hedge or Unhedge
* คุณสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00505/UGIS-A
6. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด

-

ผลตอบแทนทีม
่ อ
ี ายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทําขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คุณสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00505/UGIS-A

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Global Bond Discretionary F/X hedge or Unhedge
ข ้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ผลการดําเนินงานย้อนหล ังของกองทุนหล ัก

ข ้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ : www.pimco.com.sg

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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ข้อมูลอืน
่ ๆ
นโยบายการจ่าย
ปั นผล

ไม่จา่ ย

ผู ้ดูแล
ผลประโยชน์

ิ รไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสก

วันทีจ
่ ดทะเบียน

9 กุมภาพันธ์ 2560

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ื้ และขายคืน
การซอ
หน่วยลงทุน

ื้ : ทุกวันทําการ ตัง้ แต่เวลาเริม
ว ันทําการซอ
่ เปิ ดทําการ ถึง 15.30 น.
ื้ ครัง้ แรก
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการซอ

: ไม่กําหนด

ื้ ครัง้ ถัดไป : ไม่กําหนด
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการสงั่ ซอ
ื้ คืน :
ว ันทําการร ับซอ
ื้ คืนหน่วยลงทุนแบบอ ัตโนม ัติ : จะพิจารณารับซอ
ื้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห ้แก่ผู ้ถือ
การร ับซอ
หน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ ตามดุลพินจ
ิ ของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่าย
ผลตอบแทนของตราสารทีก
่ องทุนไปลงทุนหรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน
และ/หรือดอกเบีย
้ ค ้างรับทีไ่ ด ้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทัง้ นี้บริษัท
ื้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน ้าทางเว็บไซต์
จัดการจะประกาศวันรับซอ
ของบริษัทจัดการ
ิ สุทธิ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ื้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ โดยมิให ้นับ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซอ
รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม
่ ล
ี ักษณะใน
ทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซงึ่ บริษัทจัดการกองทุนรวมได ้ระบุเกีย
่ วกับวันหยุดทํา
การในต่างประเทศดังกล่าวไว ้แล ้วในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ื้ คืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : ทุกวันทําการ ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทําการ ถึง 14.00 น.
การร ับซอ
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการขายคืน

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขัน
้ ตํา่

: ไม่กําหนด

ิ สุทธิ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ื้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให ้นับรวม
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซอ
วันหยุดทําการในต่างประเทศของผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม
่ ล
ี ักษณะใน
ทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซงึ่ บริษัทจัดการกองทุนรวมได ้ระบุเกีย
่ วกับวันหยุดทํา
การในต่างประเทศดังกล่าวไว ้แล ้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ื้ ขายหน่วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน
ิ
หมายเหตุ สามารถดูวันทําการซอ
รายวันได ้ที่ www.uobam.co.th

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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ื่ ผู ้จัดการ
รายชอ
กองทุน

ื่ -นามสกุล
ชอ

ว ันทีเ่ ริม
่ บริหารกองทุนนี้

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ ถาวร*

9 กุมภาพันธ์ 2560

ั *
นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชย

9 กุมภาพันธ์ 2560

ี งใหม่
นายวิจักขณ์ ณ เชย

16 กรกฎาคม 2561

ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้าเพิม
* ปฎิบต
ั ห
ิ น ้าทีเ่ ป็ นผู ้จัดการกองทุนและผู ้จัดการลงทุนในสญ
่ เติม
ผู ้สนั บสนุนการขาย
ื้ คืน
หรือรับซอ

1.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) Private Bank : โทรศัพท์ 0-2626-7777

2.

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2343-3000

3.

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5000, 0-2287-6000

4.

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7384, 0-2659-8402

5.

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2680-1000

6.

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-1755, 0-2635-1718

7.

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000

8.

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8852

9.

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2657-7171

ั่ พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2231-8555
10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชน
11. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2231-1111 ต่อ 658, 679, 684, 699
12. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2648-1111 ต่อ 1438, 1447, 1475
13. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
14. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2862-9797
15. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-5033
16. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2111-1111
17. ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
18. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
้ ขายหน่วยลงทุน บรอดเกท จํากัด : โทรศัพท์ 0-2620-6830-36
19. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ
้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
20. บริษัท หลักทรัพย์นายหน ้าซือ
้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2107-1860
21. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ
้ คืน ทีบ
หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
่ ริษัทจัดการแต่งตัง้ ขึน
้

อัตราสว่ นหมุนเวียน ในรอบระยะเวลาทีผ
่ า่ นมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 0.00%
การลงทุนของ
กองทุนรวม (PTR)
ติดต่อสอบถาม
ื ชช
ี้ วน
รับหนังสอ
ร ้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ั ้ 23A, 25 อาคารเอเซย
ี เซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่
ทีอ
่ ยู่ : ชน
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
Website : www.uobam.co.th / Email : wealthservice@uobam.co.th

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
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ธุรกรรมทีอ
่ าจ
ก่อให ้เกิดความ
ขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์





กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอ
่ าจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผย
ข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ
่ าจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที่
www.uobam.co.th

่ ารฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได ้อยู่ภายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครอง
การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก
ี่ งจากการลงทุนซงึ่ ผู ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
เงินฝาก จึงมีความเสย
ได ้รับอนุมต
ั จ
ิ ัดตัง้ และอยูภ
่ ายใต ้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
ื ชช
ี้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ม ไิ ด ้เป็ นการแสดงว่า
การพิจารณาร่างหนั งส อ
ื ชช
ี้ วนของกองทุนรวม หรือได ้ประกัน
สํานั กงาน ก.ล.ต. ได ้รับรองถึงความถูกต ้องของข ้อมูลในหนั งสอ
ราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั น
้ ทั ง้ นี้ บริษั ทจั ดการกองทุนรวมได ้สอบทาน
ื ชช
ี้ วนสว่ นสรุปข ้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 แล ้วด ้วยความระมัดระวังใน
ข ้อมูลในหนังสอ
ฐานะผู ้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็จ
และไม่ทําให ้ผู ้อืน
่ สําคัญผิด
*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ
แนวร่วมปฏิบต
ั ข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ
อ ัตราสว
่ ให ้
ื้ ขายทรัพย์สน
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จัดการ
ผู ้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซอ
ื้ ทรัพย์สน
ิ กับผลรวม
กองทุนได ้ดียงิ่ ขึน
้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต
่ ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอ
ิ ทีก
ของมูลค่าการขายทรัพย์สน
่ องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่า
ิ
ทรัพย์สนสุทธิเฉลีย
่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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คําอธิบายเพิม
่ เติม
ี่ งทีส
ปัจจ ัยความเสย
่ ําค ัญเพิม
่ เติม
ี่ งทีเ่ กีย
1. ความเสย
่ วข้องก ับการลงทุนในตราสารทีม
่ อ
ี ัตราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments)
กองทุนอาจลงทุนในพั นธบัตรหรือตราสารหนี้อ น
ื่ ๆ ซ งึ่ รวมถึงแต่ไม่จํ ากัดเพียง ตราสารหนี้และหรือเงินฝากใน
ื่ ถือตํา่ กว่าอันดับทีส
สถาบันการเงินทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชอ
่ ามาถลงทุนได ้ (Non-Investment Grade) และทีไ่ ม่ได ้มี
ื่ ถือ (Unrated) ทีม
ื้ ขายอยูใ่ นตลาด
การจัดอันดับความน่าเชอ
่ ผ
ี ลอัตราตอบแทนสูง ตราสารเหล่านี้มักมิได ้มีการซอ
ื้ ขายในศูนย์ซอ
ื้ ขายนอกจากตลาดหลักทรัพย์ซงึ่ มีความโปร่งใสน ้อยกว่า และมีสว่ นต่าง
หลักทรัพย์ และมักมีการซอ
ื้ กับราคาเสนอขายทีก
ระหว่างราคาเสนอซอ
่ ว ้างกว่า นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีผ
่ ู ้ออกตราสารไม่ได ้มี
หลั กทรั พย์ซ ื้อขายอยู่ในตลาดหลั กทรั พย์แห่งใดๆ ซ งึ่ ทํ าให ้การป้ องกั นความเส ี่ยงที่เกี่ยวข ้องกั บการลงทุน
ี่ งที่เกิดจากความไม่
ดังกล่าวทํ าได ้ยากยิง่ ขึน
้ นอกจากนี้ ผู ้ออกตราสารทีม
่ ีอัตราผลตอบแทนสูงมั กมีความเสย
แน่นอน เกีย
่ วกับสภาพธุรกิจ การเงินหรือเศรษฐกิจ อันอาจทําให ้ผู ้ออกตราสารไม่สามารถชาํ ระดอกเบีย
้ และเงินต ้น
ได ้ตามกําหนด ซงึ่ สูงกว่าผู ้ออกตราสารทีม
่ ผ
ี ลตอบแทนตํ่ากว่า เนื่องจากโดยทั่วไป ตราสารทีม
่ ผ
ี ลอัตราตอบแทน
ิ ธิกว่าตราสารหรือภาระผูกพันอืน
สูงมักจะมีความผันผวนสูงกว่า และอาจเป็ นตราสารด ้อยสท
่ ๆ ทีม
่ อ
ี ยูข
่ องผู ้ออกตรา
ิ ทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดของผู ้ออกตราสาร นอกจากนี้ ผู ้ออกตราสาร
สารซงึ่ อาจได ้รับการคํ้าประกันจากทรัพย์สน
่ ายใต ้ข ้อจํากัดเกีย
่ วกับการก่อหนี้
ดังกล่าวอาจไม่ได ้ให ้คํารับรองทางการเงิน (financial covenants) ใดๆ หรืออยูภ
ี่ งจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวของกองทุนสูงขึน
เพิม
่ ใดๆ ซงึ่ สง่ ผลให ้ความเสย
้ มูลค่าตลาดของตราสารที่
ื่ ถือตํา่ กว่าอันดับทีส
ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชอ
่ ามารถลงทุนได ้ (Non-Investment Grade) หรือ ไม่ได ้รับการ
ื่ ถือ (Unrated) เหล่านี้มแ
จัดอันดับความน่าเชอ
ี นวโน ้มทีจ
่ ะสะท ้อนถึงพัฒนาการของธุรกิจมากกว่าตราสารทีไ่ ด ้รับ
ื่ ถืออยู่ในอันดั บที่สามารถลงทุนได ้ ซ งึ่ จะตอบสนองกับความผั นผวนของระดั บอัตรา
การจั ดอันดั บความน่ าเช อ
่ ะ
ดอกเบีย
้ ในตลาดโดยทั่วไปเป็ นหลัก และมีแนวโน ้มทีจ
่ ะมีความอ่อนไหวกับสภาวะเศรษฐกิจ มากกว่าตราสารทีจ
ื่ ถืออยู่ในอั นดั บที่สามารถลงทุนได ้ บริษั ทที่ออกตราสารเหล่านี้ มั กจะมีหนี้ สูง
ได ้รั บการจั ดอั นดั บความน่ าเช อ
(highly leveraged) และอาจจะไม่มวี ธิ ก
ี ารจัดหาเงินทุนในรูปแบบอืน
่ ดังนั น
้ จึงมีความเป็ นไปได ้ทีก
่ ารถดถอยของ
ํ
ภาวะเศรษฐกิจครั ง้ ใหญ่อาจมีผลกระทบต่อตลาดส าหรั บตราสารประเภทนี้อย่างร ้ายแรง และอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อมูลค่าของตราสารประเภทนี้ นอกจากนี้ มีความเป็ นไปได ้ทีภ
่ าวะเศรษฐกิจตกตํา่ อาจมีผลกระทบอย่าง
ี่ งจากการผิดนั ดของ
ร ้ายแรงต่อความสามารถของผู ้ออกตราสารทีจ
่ ะชําระคืนเงินต ้นและดอกเบีย
้ ทําให ้มีความเสย
ตราสารดังกล่าวมากขึน
้
ี่ งจากการลงทุนในตราสารทีม
ื่ ถือตํา
2. ความเสย
่ อ
ี ันด ับความน่าเชอ
่ กว่าอ ันด ับทีส
่ ามารถลงทุนได้ (Non่
ื
investment Grade) และตราสารทีไ่ ม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชอถือ (Unrated securities) กองทุนจึงมี
ี่ งมากกว่าการลงทุนในตราสารหนีท
ื่ ถือในระดับทีล
ความเสย
้ ไี่ ด ้รับการจัดอันดับความน่าเชอ
่ งทุนได ้ คือ อาจมีความ
ผันผวนของราคาตราสารหนีท
้ ล
ี่ งทุน และโอกาสในการผิดนัดชาํ ระหนีท
้ ส
ี่ งู ขึน
้
ี่ งจากการดําเนินงานของผูอ
3. ความเสย
้ อกตราสาร (Business risk) หมายถึง ความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจของผู ้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํ ากําไร ฐานะการเงิน
้ หรือลงในขณะนัน
้ ๆ
และความเข ้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซงึ่ จะถูกสะท ้อนออกมาในราคาของหุ ้นทีม
่ ก
ี ารขึน
ี่ งจากการเปลีย
ี่ งทั่วไปทีร่ าคา
้ (Interest Rare Risk) ความเสย
4. ความเสย
่ นแปลงของอ ัตราดอกเบีย
ของตราสารหนี้จะเปลีย
่ นแปลงในทิศทางตรงข ้ามกับการเปลีย
่ นแปลงของอัตราดอกเบีย
้ และตามปกติตราสาร
หนี้ทม
ี่ อ
ี ายุคงเหลือยิง่ ยาวนานเท่าไร การเปลีย
่ นแปลงของอัตราดอกเบีย
้ ก็จะยิง่ มีผลกระทบต่อราคาของตรา
สารมากขึน
้ มากขึน
้ เท่านัน
้
ี่ งทางการตลาด (Market Risk) เกิดจากการเปลีย
5. ความเสย
่ นแปลงของอัตราดอกเบีย
้ ซงึ่ ขึน
้ กับปั จจัย
่
ภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต ้น โดยราคาตราสารหนี้
่ หากอัตราดอกเบีย
จะเปลีย
่ นแปลงในทิศทางตรงข ้ามกับการเปลีย
่ นแปลงของอัตราดอกเบีย
้ เชน
้ ในตลาดเงินมี
แนวโน ้มปรับตัวสูงขึน
้ อัตราดอกเบีย
้ ของตราสารหนีท
้ อ
ี่ อกใหม่ก็จะสูงขึน
้ ด ้วย ดังนั น
้ ราคาตราสารหนี้ทอ
ี่ อกมาก่อน
้
ื
ิ
หน ้าจะมีการซอขายในระดับราคาทีต
่ ํา่ ลง โดยกองทุนรวมทีม
่ อ
ี ายุเฉลีย
่ ของทรัพย์สนทีล
่ งทุน (portfolio duration)
ิ กับการเปลีย
สูงจะมีโอกาสเผชญ
่ นแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม
่ ี portfolio duration ตํา่ กว่า

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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ี่ งจากการผิดน ัดชําระหนีข
้ องผูอ
6. ความเสย
้ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับ
่
ื
ความน่าเชอถือของตราสารทีล
่ งทุน (credit rating) ซงึ่ เป็ นข ้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานทีผ
่ า่ นมาและฐานะการเงินของผู ้ออกตราสาร credit rating ของหุ ้นกู ้ระยะยาวมี
ความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระด ับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

่ งตํา่ ทีส
่ ด
ุ ทีจ
่ ะไม่
อันดับเครดิตสูงทีส
่ ด
ุ มีความเสีย
สามารถชําระหนีไ้ ด ้ตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

่ งตํา่
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสีย
มากทีจ
่ ะไม่สามารถชําระหนีไ้ ด ้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

่ งตํา่ ทีจ
่ ะไม่สามารถชําระหนีไ้ ด ้ตาม
ความเสีย
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ตํา่ กว่า
BBB

ตํา่ กว่า
BBB(tha)

ตํา่ กว่า
BBB

ตํา่ กว่า
BBB

ระดับทีน
่ ่าลงทุน

ระดับทีต
่ ํา่ กว่าน่าลงทุน

่ งปานกลางทีจ
ความเสีย
่ ะไม่สามารถชําระหนีไ้ ด ้
ตามกําหนด
่ งสูง ทีจ
ความเสีย
่ ะไม่สามารถชําระหนีไ้ ด ้ตาม
กําหนด

ี่ งจากการเปลีย
7. ความเสย
่ นแปลงของอ ัตราแลกเปลีย
่ น (Currency Risk) หมายถึง การเปลีย
่ นแปลง
่ กองทุนรวมลงทุนด ้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในชว่ ง
ของอัตราแลกเปลีย
่ นมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เชน
ทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในชว่ งทีบ
่ าทแข็ง กองทุนรวมจะได ้เงินบาทกลับมาน ้อยลง ในทางกลับกันหาก
่ าทแข็งและขายทํากําไรในชว่ งทีบ
่ าทอ่อน ก็อาจได ้ผลตอบแทนมากขึน
้ กว่าเดิมด ้วย
กองทุนรวมลงทุนในชว่ งทีบ
่ กัน ดังนั น
ี่ งจากอัตราแลกเปลีย
ี่ งจาก
เชน
้ การป้ องกันความเสย
่ นจึงเป็ นเครือ
่ งมือสําคัญในการบริหารความเสย
ดังกล่าว ซงึ่ ทําได ้ดังต่อไปนีค
้ อ
ื
ี่ งทงหมด/หรื
ี่ งจากอัตราแลกเปลีย
- ป้องก ันความเสย
ั้
อเกือบทงหมด
ั้
: ผู ้ลงทุนไม่มค
ี วามเสย
่ น/ผู ้ลงทุนอาจมีความ
ี่ งจากอัตราแลกเปลีย
ี่ งทัง้ หมด
เสย
่ น เนือ
่ งจากกองทุนไม่ได ้ป้ องกันความเสย
ั
ี่ งจากการลงทุนในสญญาซ
ื้ ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) สญ
ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้าบาง
8. ความเสย
อ
มากกว่าหลักทรั พ ย์พื้นฐาน ดังนั น
้ หากกองทุน มีก ารลงทุนใน
ประเภทอาจมีการขึน
้ ลงผั นผวน (volatile)
ิ ทรั พย์มค
หลักทรั พย์ดังกล่าวย่อมทํ าให ้สน
ี วามผั นผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรั พย์พื้นฐาน (Underlying
Security)
ี่ งจากข้อจําก ัดการนําเงินลงทุนกล ับประเทศ (Repatriation Risk) ความเสย
ี่ งทีเ่ กิดจาก
9. ความเสย
้ ด ้ตรงตามระยะเวลาทีก
่ ําหนด
การเปลีย
่ นแปลงภายในประเทศทีก
่ องทุนลงทุน ซงึ่ อาจทําให ้ไม่สามารถชาํ ระหนีไ
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ล ักษณะสําค ัญของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหล ัก)
ื่ กองทุน
ชอ
ผูจ
้ ัดการกองทุน :
ว ันทีจ
่ ัดตงกองทุ
ั้
น
ประเภทโครงการ
อายุโครงการ
การจ่ายเงินปันผล :
ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
Bloomberg Ticker :
Bloomberg Benchmark
Ticker :
Website

PIMCO GIS Income Fund (Class I)
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited,
Registered Office: 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้
ไม่กําหนด
ไม่จา่ ยเงินปั นผล
Depositary: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Administrator: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
PIMINIA:ID
LBUSTRUU Index
www.pimco.com.sg

ข้อตกลงและเงือ
่ นไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance)
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสงิ่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที่ www.aimc.or.th
3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทีก
่ ารเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต ้ข ้อกําหนดของ
สมาคมบริษั ทจั ดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานในแต่ละช ่วงเวลากั บ
็ ต์ไทล์ (Percentiles) ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็ น
กองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซน
็ ต์ไทล์ (Top 5% performance)
•5th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซน
็ ต์ไทล์ (Top 25% performance)
•25th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซน
็ ต์ไทล์ (Median Performance)
•50th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซน
็ ต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
•75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซน
็ ต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
•95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซน
4. ผลตอบแทนทีม
่ อ
ี ายุเกินหนึง่ ปี นัน
้ มีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เมือ
่ ผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีล
่ งทุน สามารถนํ าไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตาม
ตาราง จะทราบว่ากองทุนทีล
่ งทุนนัน
้ อยูใ่ นชว่ งทีเ่ ท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน
้

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจค
ิ บอนด์ ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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