
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน มกราคม 2564 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 155.04

Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

10.8464

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

ไมน่อ้ยกว่า 90% ของมลูค่าเงนิลงทนุต่างประเทศ 4 ธนัวาคม 2560

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

กองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชพีที่เนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุ

ของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว (feeder fund)

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ **

UGISRMF 4.28 5.28 3.95 3.00 N/A N/A 0.29 2.61 การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

Benchmark*** 0.05 -1.26 4.41 5.37 N/A N/A -0.59 4.65 ทกุวันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทนุภายใน 15.30น.**

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 1.13 1.55 7.56 6.05 N/A N/A 0.42 5.91 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของตวัชี้วัด 1.51 1.94 4.81 3.23 N/A N/A 0.74 3.33 ทกุวันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทนุภายใน 14.00น.**

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไมม่กีารจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไมก่าํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน  ไมก่ าหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทาํการ (ปัจจบุัน 3 วันทาํการ) นบัถดั

จากวันคาํนวณมลูคา่ทรัพยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วย

ลงทนุ ราคาหน่วยลงทนุของวันรับซ้ือคนืหน่วยลงทนุ

**โปรดศึกษาปฏิทินวันซ้ือขายกองทนุ

ตัง้แต่จัดตัง้กองทนุ จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ค่าใชจ่้ายท่ีเรยีกเก็บจากผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

(รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

สดัส่วนการลงทนุ ค่าธรรมเนียมการขาย

1. หน่วยลงทนุของกองทนุระหว่างประเทศ 96.96% ไมเ่กนิ 2.00% (ปัจจบุันยกเวน้)

2. อืน่ ๆ 3.04% ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

ไมเ่กนิ 1.00% (ปัจจบุันยกเวน้)

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

สับเปลีย่น-เขา้  ไม่เกนิ 2.00% (ปัจจบุันยกเวน้)

สับเปลีย่น-ออก  ไม่เกนิ 1.00%  (ปัจจบุันเก็บ0.25%)

รายช่ือหลกัทรพัย์

1.หน่วยลงทนุ : PIMCO GIS-INCOME Fund (Class I) (IE00B87KCF77) 96.96%

2.อืน่ๆ 3.04%

ค่าใชจ่้ายท่ีเรยีกเก็บจากกองทนุรวม

(รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ

≤ 2.14% ต่อปี

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

≤ 0.08025% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.428% ต่อปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

≤ 2.70175% ต่อปี

หมายเหต ุทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็น

Bloomberg Ticker : UGISRMF:TB อตัราที่รวมภาษมีลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษธีรุกจิ

กองทนุหลกั : PIMINIA:ID เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษอีืน่ใดท านองเดียวกนั (ถา้ม)ี

หมายเหต ุกรณีกองทนุรวมตราสารหนีท้ีม่ ีnet exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกนิกว่ารอ้ยละ 20 ของ NAV แต่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV ใหแ้สดงระดบัความเสี่ยงของกองทนุที ่5 ขอ้มลู ณ 29 มกราคม 2564

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล ์thuobamwealthservice@uobgroup.com  เว็บไซต ์www.uobam.co.th 

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)
กองทนุ

* % ต่อปี ** หากกองทนุรวมจัดตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการดาํเนินงานที่แสดงจะเป็นตามที่เกิดขึน้จริง แต่หากกองทนุรวมจัดตัง้ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป ผลการดาํเนินงานที่แสดงจะเป็น % ต่อปี *** ดชันี Barclays U.S. Aggregate Total 

Return Value Unhedged USD ปรับดว้ยตน้ทนุการป้องกันความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกลุเงนิบาท ณ วันที่คาํนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทาํสัญญาป้องกันความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนประมาณ 90%

 และ ดชันี Barclays U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกลุเงนิบาท ณ วันที่คาํนวณผลตอบแทนตามสัดส่วนที่ไมไ่ดท้าํสัญญาป้องกันความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน

ประมาณ 10%

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564

กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว คือ กองทนุ 

PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทนุหลกั) ในอตัราสว่นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไมน่อ้ย

กว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไอรแ์ลนด ์(Ireland)

 กองทนุหลกัมวีัตถปุระสงคห์ลกัเพื่อสรา้งกระแสรายไดใ้นระดบัสงูโดยการบริหารการลงทนุ

อย่างรอบคอบ และมวีัตถปุระสงคร์องในการสรา้งการเติบโตของเงนิลงทนุในระยะยาว

(ในกรณีที่เป็นการสับเปลีย่นระหว่างกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ

ภายใตก้ารบริหารของบริษทัจดัการ จะยกเวน้ค่าธรรมเนยีมการ

สับเปลีย่น ทัง้นี้ สามารถสับเปลีย่นระหว่างกองทนุ UOBSVRMF, 

SVRMF, UOBGBRMF และ GBRMF ไดเ้ทา่นัน้)

การลงทนุมคีวามเสี่ยง ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลักษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการด าเนินงานของกองทนุก่อนการตดัสินใจลงทนุ ผูล้งทนุควรศึกษาขอ้มลู

เกีย่วกบัสิทธิประโยชนท์างภาษทีีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมดงักล่าวดว้ย ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิ่งยืนยัน

ถึงผลการด าเนินงานในอนาคต เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบับนีไ้ดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวลัและการ

จดัอนัดบัขา้งตน้ไมไ่ดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ กองทนุมคีวามเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทีอ่าจเกิดขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ 

ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวม แต่เนือ่งจากกองทนุไมไ่ดป้้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน   ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บัก าไรจากอตัรา

แลกเปลี่ยน/หรือไดร้บัเงนิคืนต า่กว่าเงนิลงทนุเร่ิมแรกได้

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อินคมั สตราทีจิค 

บอนด ์ฟันด ์เพื่อการเลี้ยงชพี (UGISRMF)
กองทนุนีร้องรบัเงนิลงทนุที่โอนมาจากกองทนุสาํรองเลี้ยงชพี สาํหรบัผูท้ี่เปิดบญัชกีองทนุรวมกบับริษทั

จดัการโดยตรงเทา่นัน้ 
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As of 31 December 2020
PIMCO Funds: Global Investors Series plc

Income Fund
INSTITUTIONAL CLASS
ACCUMULATION AND INCOME SHARES

Morningstar Rating™ ««««Morningstar Rating™

FUND DESCRIPTION
The Income Fund is a portfolio that is actively managed and
utilizes a broad range of fixed income securities that seek to
produce an attractive level of income while maintaining a
relatively low risk profile, with a secondary goal of capital
appreciation.

INVESTOR BENEFITS
This fund seeks to meet the needs of investors who are
targeting a competitive and consistent level of income
without compromising long term capital appreciation. The
fund seeks to generate a competitive monthly dividend while
also maintaining a focus on the total return objective. The
fund aims to achieve this by employing PIMCO’s best income-
generating ideas across global fixed income sectors with an
explicit mandate on risk-factor diversification. The fund offers
daily liquidity.

THE FUND ADVANTAGE
This fund is designed for investors who seek steady income: it
takes a broad-based approach to investing in income-
generating bonds. The fund taps into multiple areas of the
global bond market, and employs PIMCO’s vast analytical
capabilities and sector expertise to help temper the risks of
high income investing. This approach seeks to provide
consistent income over the long term.

RISK PROFILE
Unit value can go up as well as down and any capital
invested in the fund may be at risk. The fund may invest in
non-U.S. and non-eurozone securities which involve
potentially higher risks including currency fluctuations and
political or economic developments. These may be enhanced
when investing in emerging markets. Funds that invest in
high-yield, lower-rated securities, will generally involve
greater volatility and risk to principal than investments in
higher-rated securities. The fund may use derivatives for
hedging or as part of its investment strategy which may
involve certain costs and risks. Portfolios investing in
derivatives could lose more than the principal amount
invested. For more details on the fund’s potential risks,
please read the Prospectus and Key Investor Information
Document.

KEY FACTS
Accumulation Income

Bloomberg Ticker PIMINIA PINCMII
ISIN IE00B87KCF77 IE00B8JDQ960
Sedol B87KCF7 B8JDQ96
CUSIP G7113P361 G7112M427
Valoren 19931094 19762787
WKN A1J7HG A1J5ZC
Inception Date 30/11/2012 30/11/2012
Distribution – Monthly
Unified Management Fee 0.55% p.a. 0.55% p.a.
Fund Type UCITS
Portfolio Manager Dan Ivascyn, Alfred T. Murata,

Joshua Anderson
Total Net Assets 71.2 (USD in Billions)
Fund Base Currency USD
Share Class Currency USD

Performance (Net of Fees)
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━━ Fund   ━━ Benchmark

Chart shows performance from the first month-end, rebased to 100, for the
oldest share class. Past Performance is not a guarantee or reliable
indicator of future results. Source: PIMCO

Fund Statistics

Effective Duration (yrs) 2.20

Benchmark Duration (yrs) 6.22

Estimated Yield to Maturity (%)¹ 3.47

Annualised Distribution Yield² 3.64

Effective Maturity (yrs) 3.95

Average Credit Quality A-

Performance (Net of Fees) 1 Mo. 3 Mos. 6 Mos. 1 Yr. 3 Yrs. 5 Yrs. SI

Institutional, Acc (%) 1.65 5.11 8.12 6.53 5.23 6.26 6.51

Institutional, Inc (%) 1.64 5.08 8.12 6.52 5.21 6.26 6.52

Benchmark (%) 0.14 0.67 1.29 7.51 5.34 4.44 —

Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar
returns will be achieved in the future.

Calendar Year (Net of Fees) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 YTD

Institutional, Acc (%) 4.70 7.28 2.93 8.30 7.36 0.21 9.15 6.53

Institutional, Inc (%) 4.79 7.20 2.94 8.37 7.36 0.21 9.11 6.52

Benchmark (%) -2.02 5.97 0.55 2.65 3.54 0.01 8.72 7.51

Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar
returns will be achieved in the future. The benchmark is the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index. All periods longer than one
year are annualised. SI is the performance since inception.

Top 10 Holdings (%MV)*

FNMA TBA 2.5% NOV 30YR 8.7

FNMA TBA 2.0% DEC 30YR 7.4

FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 7.4

FNMA TBA 3.5% NOV 30YR 4.5

BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS** 2.9

FNMA TBA 2.5% DEC 30YR 2.8

FNMA TBA 3.5% OCT 30YR 2.6

U S TREASURY NOTE 1.7

U S TREASURY INFLATE PROT BD 1.6

U S TREASURY BOND 1.0

*Top 10 holdings as of 30/09/2020, excluding derivatives.

Sector Allocation (Duration in Years)

210-1-2-3

-1.77Government Related

1.48Securitized

1.48Invest. Grade Credit

0.30High Yield Credit

0.64Emerging Markets

0.01Municipal/Other³

0.07Net Other Short
Duration Instruments

Maturity (%MV)

60%40%20%0%-20%

19<1Year

381-3 Years

343-5 Years

85-10 Years

-510-20 Years

620+ Years

Duration (%DWE)

90%60%30%0%-30%-60%

6<1Year

421-3 Years

313-5 Years

-315-10 Years

5310-20 Years

-120+ Years

For questions regarding the PIMCO Funds:
Global Investors Series plc, please call +65
6826 7589.



Income Fund

Top 10 Industries (%MV)

20%15%10%5%0%

15.9Banks

2.7Electric Utility

1.8Financial Other

1.7Technology

1.5Aerospace/Defense

1.4Integrated Oil

1.4Healthcare

1.3Wireless

1.2Real Estate

1.1Lodging

Top 10 Countries by Contribution to Total Duration (% DWE)

120%90%60%30%0%-30%-60%

103.0United States

9.8Italy

7.8Australia

5.5Mexico

4.2Netherlands

3.6Peru

3.1China

-2.5United Kingdom

-7.0European Union

-37.4Japan

Countries are categorized by currency of settlement. EMU-member countries reflect the country of exposure for EUR-
denominated securities. Europe represents European Union instruments that cannot be separated by specific country.

ABOUT THE BENCHMARK
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index represents
securities that are SEC-registered, taxable, and dollar
denominated. The index covers the U.S. investment grade
fixed rate bond market, with index components for
government and corporate securities, mortgage pass-through
securities, and asset-backed securities. These major sectors
are subdivided into more specific indices that are calculated
and reported on a regular basis.

Unless otherwise stated in the prospectus or in the relevant
key investor information document, the Fund is not managed
against a particular benchmark or index, and any reference to
a particular benchmark or index in this factsheet is made
solely for risk or performance comparison purposes.

MANAGER
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

INVESTMENT ADVISOR
Pacific Investment Management Company LLC

ABOUT PIMCO
PIMCO is one of the world’s premier fixed income investment
managers. Since our founding in 1971 in Newport Beach,
California, we have continued to bring innovation and
expertise to our partnership with clients seeking the best
investment solutions. Today our professionals work in 17
offices across the globe, united by a single purpose: creating
opportunities for investors in every environment.

Singapore
PIMCO Asia Pte Ltd
8 Marina View
#30-01 Asia Square Tower 1
Singapore 018960
Registration No. 199804652K

pimco.com

Source: PIMCO, index provider for benchmark data.
¹ Yields reported gross of fees, the deduction of which will reduce the yield. ² Annualised Distribution Yield is as of last month ending
31/12/2020. ³ Where permitted by the investment guidelines stated in the portfolios offering documents, “other” may include exposure
to, convertibles, preferred, common stock, equity-related securities, and Yankee bonds. Negative allocations may result from derivative
positions and unsettled trades and does not imply the fund is short cash, is levered, or that the derivatives are not fully cash backed.
Duration is the sensitivity of a fixed income security to a change in interest rates. The longer the duration of a fixed income security, the
higher its sensitivity to interest rates. Duration Weighted Exposure (DWE%) is the percentage weight of each sector’s contribution to the
overall duration of the fund. Morningstar ratings are shown for funds with 4 or 5 star ratings only. Other share classes ratings are either
lower or unavailable. A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Copyright © 2021 Morningstar Ltd. All Rights
Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or
distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for
any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. Investment involves
risk including possible loss of the principal amount invested. Past performance is not a guarantee or a reliable indicator of future results
and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future. The value of shares of the Fund and the income
accruing to them, if any, may fall or rise.
For investors in Philippines: This material is to be used for one-on-one presentations to qualified buyer and not for public distribution. The
Shares being offered or sold herein have not been registered with the Securities and Exchange Commission under the Securities
Regulation Code of the Philippines. Any future offer or sale thereof is subject to registration requirements under the Code unless such
offer or sale qualifies as an exempt transaction.
For investors in Malaysia: This material is to be used for one-on-one presentations to accredited or institutional investors and not for
public distribution. No action has been, or will be, taken to comply with Malaysian laws for making available, offering for subscription or
purchase, or issuing any invitation to subscribe for or purchase or sale of the shares in Malaysia or to persons in Malaysia as the shares
are not intended by the issuer to be made available, or made the subject of any offer or invitation to subscribe or purchase, in Malaysia.
Neither this document nor any document or other material in connection with the shares should be distributed, caused to be distributed
or circulated in Malaysia. No person should make available or make any invitation or offer or invitation to sell or purchase the shares in
Malaysia unless such person takes the necessary action to comply with Malaysian laws.
For investors in Thailand: This material is to be used for one-on-one presentations to institutional investors and not for public distribution.
This material has not been approved by the Securities and Exchange Commission which takes no responsibility for its contents. No offer
to the public to purchase the Shares will be made in Thailand and this material is intended to be read by the addressee only and must not
be passed to, issued to, or shown to the public generally.
PIMCO Asia Pte Ltd is regulated by the Monetary Authority of Singapore as a holder of a capital markets services licence and an exempt
financial adviser. The asset management services and investment products are not available to persons where provision of such services
and products is unauthorised.
This information is not for use within any country or with respect to any person(s) where such use could constitute a violation of the
applicable law. PIMCO Funds: Global Investors Series plc is an umbrella type open-ended investment company with variable capital and
with segregated liability between Funds incorporated with limited liability under the laws of Ireland with registered number 276928.
Unified management fee is a single fixed Management Fee out of which the fees of the Investment Advisers, the Administrator and
Custodian shall be paid, and certain other expenses including the fees of Paying Agents (and other local representatives) in jurisdictions
where the Funds are registered. PIMCO is a trademark of Allianz Asset Management of America L.P. in the United States and throughout
the world. Copyright 2021, PIMCO.
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Return (%) Standard Deviation (%)

AIMC Category Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Equity General

5th Percentile 23.63 15.44 7.28 -1.77 6.54 8.22 16.69 13.99 22.10 14.31 12.97 12.42

25th Percentile 19.66 8.45 -0.78 -5.51 3.95 6.65 19.37 17.10 26.97 18.17 15.34 15.89

50th Percentile 17.32 5.17 -4.53 -7.42 2.44 5.80 22.12 18.54 28.36 19.65 16.48 16.31

75th Percentile 14.57 3.45 -8.84 -8.34 1.40 4.52 23.63 19.83 30.01 20.67 17.58 16.90

95th Percentile 10.71 0.09 -12.49 -12.52 -0.80 2.74 25.87 21.42 33.82 22.79 18.61 17.99

Equity Large Cap

5th Percentile 40.11 30.94 5.05 -2.11 6.88 8.19 21.92 18.42 27.63 18.17 15.43 15.59

25th Percentile 22.40 8.29 -4.72 -5.68 4.49 6.60 23.36 19.47 29.27 19.46 16.30 16.07

50th Percentile 19.73 6.10 -7.04 -7.00 3.79 5.83 24.69 20.35 30.45 20.52 16.94 16.38

75th Percentile 18.00 4.02 -9.26 -8.01 2.13 5.06 27.32 22.34 33.36 21.90 17.79 16.82

95th Percentile 15.53 0.33 -13.20 -12.49 -0.77 4.72 37.34 31.64 40.81 26.63 21.08 17.37

Equity Small - Mid Cap

5th Percentile 26.13 24.69 34.89 0.83 7.61 17.78 16.90 26.54 22.51 18.74

25th Percentile 18.75 18.54 25.02 -0.20 6.83 17.88 16.99 29.58 24.15 20.14

50th Percentile 17.55 17.22 21.33 -4.35 5.95 19.13 17.79 30.00 24.59 20.93

75th Percentile 15.36 13.89 10.91 -7.08 4.63 20.73 19.47 30.45 25.15 21.33

95th Percentile 11.43 8.02 5.24 -14.20 2.00 22.35 20.77 31.31 26.45 22.28

European Equity

5th Percentile 26.41 32.19 20.33 8.86 9.77 4.84 13.27 14.71 25.71 14.93 12.53 13.22

25th Percentile 15.44 13.47 11.42 5.37 7.33 4.35 14.81 15.79 27.36 16.84 13.94 14.07

50th Percentile 15.18 11.17 1.27 2.31 5.85 3.73 15.43 16.41 29.31 17.88 14.87 15.12

75th Percentile 13.65 9.11 -3.21 0.40 4.81 3.12 17.33 18.38 31.68 20.11 16.74 16.18

95th Percentile 9.66 4.30 -5.29 -1.61 2.74 2.63 19.13 20.15 33.42 22.45 19.13 17.02

Foreign Investment Allocation

5th Percentile 22.32 17.98 26.96 9.11 12.12 8.97 2.17 2.36 6.28 5.59 7.18 9.18

25th Percentile 12.10 12.25 10.41 5.02 7.60 8.30 5.23 5.01 9.98 8.71 7.87 9.25

50th Percentile 7.76 6.90 3.17 2.14 5.25 5.45 6.51 7.01 13.37 10.21 9.56 12.70

75th Percentile 5.15 4.45 0.98 1.00 3.49 3.04 9.69 11.34 18.05 12.87 13.00 14.12

95th Percentile 3.30 2.32 -6.24 -2.07 2.14 2.87 16.05 17.29 29.92 18.07 15.63 14.58

Fund of Property Fund - Thai

5th Percentile 2.62 -9.56 -26.45 -0.13 4.27 8.28 9.36 9.33 16.27 17.12 14.23 12.43

25th Percentile 2.00 -10.23 -26.75 -1.41 3.94 7.89 10.83 10.52 16.85 17.88 14.79 12.63

50th Percentile 1.71 -11.80 -28.65 -1.70 2.50 7.40 11.43 11.42 17.52 18.62 15.82 12.88

75th Percentile 0.99 -12.40 -29.21 -2.32 1.37 6.91 11.72 12.05 18.80 19.24 16.26 13.13

95th Percentile 0.50 -12.69 -30.12 -3.41 0.47 6.52 11.87 12.30 19.25 19.98 16.35 13.34

Global Bond Discretionary F/X
Hedge or Unhedge

5th Percentile 4.78 6.30 4.62 3.72 2.97 2.77 1.54 1.54 3.93 2.78 3.18 5.20

25th Percentile 4.31 4.48 4.03 3.27 2.19 2.28 1.86 2.28 5.18 3.20 3.42 6.09

50th Percentile 3.03 3.20 3.52 2.88 1.61 1.09 2.44 2.75 7.15 6.14 3.50 6.70

75th Percentile 1.06 1.15 0.05 0.86 -0.10 -0.44 3.17 3.70 8.29 6.97 5.44 7.05

95th Percentile -1.27 -1.18 -3.29 -1.95 -1.83 -1.56 5.14 6.88 12.05 8.93 6.75 7.76

Global Bond Fully F/X Hedge

5th Percentile 4.42 5.50 4.23 3.81 3.74 3.34 1.10 1.80 1.69 3.72 3.14 3.11

25th Percentile 2.11 2.58 3.79 3.17 3.32 3.34 2.10 2.09 5.25 6.24 3.95 3.11

50th Percentile 2.09 1.41 3.13 2.92 2.81 3.34 2.32 2.27 6.85 6.42 4.96 3.11

75th Percentile 1.02 0.98 1.59 1.99 2.49 3.34 2.78 2.74 7.37 6.84 5.28 3.11

95th Percentile 0.41 0.29 -0.24 -2.12 2.23 3.34 2.90 4.11 7.65 7.10 5.54 3.11
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ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
)Disclaimer of Peer group Fund Performance(

1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต
2. ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ไดที้ www.aimc.or.th
3. ผลการดาํเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน

โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละช่วงเวลากบักองทุนประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 
5th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance)
25th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 25 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance)
50th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 50 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Median performance)
75th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 75 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance)
95th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance)

4. ผลตอบแทนทีมีอายเุกินหนึงปีนนัมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนนั

Report as of 31/01/2021
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กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อนิคมั สตราทจีคิ บอนด ์ฟนัด์
เพือ่การเลีย้งชพี 

United Global Income Strategic Bond Fund RMF 

  (UGISRMF) 

กองทุนรวมตราสารหนี ้

กองทุนรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund: RMF) 

กองทุนรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

 
 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่12 มกราคม 2564 

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

“รองรบักองทนุส ารองเลีย้งชพี” 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชือ่ PIMCO GIS Income Fund (Class I) 
(กองทุนหลัก) เพยีงกองทุนเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทุน กองทุนหลักเป็นกองทุนเพือ่ผูล้งทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตัง้และบรหิารจัดการโดย PIMCO Global 
Advisors (Ireland) Limited และเป็นกองทุนทีจ่ัดตัง้ตามระเบยีบของ UCITS (Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities) ซึง่จดทะเบยีนทีป่ระเทศไอรแ์ลนด ์(Ireland) และมไิดเ้ป็นกองทุน
รวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) และจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไมน่อ้ยกว่า
รอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงนิลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ด ีในกรณีทีส่ภาวการณ์ไม่ปกตกิองทุนอาจพจิารณา
ป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิผูจั้ดการกองทุน และไมถ่อืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ หากมกีารปรับเปลีย่นกลยทุธ์
เกีย่วกบัการท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ดังกลา่ว 

กองทนุอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) เฉพาะ
ตราสารหนีท้ีผู่ถ้อืมสีทิธไิถถ่อนกอ่นก าหนด (Puttable Bond) และตราสารหนี้ทีผู่อ้อกมสีทิธไิถ่ถอนกอ่นก าหนด 
(Callable Bond) โดยมกีารก าหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรอืเป็นอัตราทีผ่ันแปรตามอัตราดอกเบีย้ของ
สถาบันการเงนิหรอือัตราดอกเบีย้อืน่ และไม่มกีารก าหนดเงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทนที่อา้งองิกับปัจจัยอา้งองิอืน่
เพิม่เตมิ 
 

นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) มวีัตถุประสงคห์ลักเพือ่สรา้งกระแสรายไดใ้นระดับสงูโดยการบรหิาร
การลงทนุอยา่งรอบคอบ และมวีัตถปุระสงคใ์นการสรา้งการเตบิโตของเงนิลงทนุในระยะยาว กองทนุมหีลักการส าคญัใน
การกระจายการลงทนุไปในตราสารหนีป้ระเภทตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนทั่วโลก อยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพยส์นิ 
ซึง่อาจรวมถงึ 

(1)  ตราสารหนีภ้าคเอกชนทัง้ทีไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืสงูกว่าอันดับทีส่ามารถลงทุนได ้(investment Grade)
และอนัดับความน่าเชือ่ถอืต ่าวา่อันดับทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) ทีอ่อกโดยบรษัิทเอกชนทั่วโลกทัง้
ทีอ่ยูภ่ายในกลุม่ยโุรป, และนอกกลุม่ประเทศยโุรปซึง่รวมถงึกลุม่ประเทศก าลังพัฒนา 

(2)  ตราสารหนี้ภาครัฐ ทีอ่อกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุโรป, และประเทศนอกกลุ่มประเทศยโุรป 
รวมถงึองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาครัฐของประเทศเหลา่นัน้ 

(3)  ตราสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั mortgage-related security และ Asset-backed securities อืน่ๆ และ 

(4)  Foreign currency positions ซึง่รวมถงึสกลุเงนิของประเทศก าลังพัฒนา และ 

ทัง้นี ้กองทนุหลักสามารถลงทนุใน loan participations และ/หรอื loan assignments และ/หรอื Credit Default Swap 
(protection seller)  
 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลกัไดจ้าก www.pimco.com.sg 

 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทุนเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อนิคัม สตราทจีคิ บอนด ์ฟันด ์เพือ่การเลีย้งชพี มุง่หวังใหผ้ลการด าเนนิงาน

เคลือ่นไหวตามกองทนุหลัก (passive management)  

2. PIMCO GIS Income Fund (กองทนุหลกั) มกีลยทุธใ์นการบรหิารแบบเชงิรกุ (active management) 

 

 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร? 

http://www.pimco.com.sg/
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1.  ผูล้งทนุสามารถถอืหน่วยลงทนุจนครบอาย ุ55 ปีบรบิรูณ์และถอืหน่วยลงทนุไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี 

2.  ผูล้งทนุทีต่อ้งการกระจายการลงทนุในตา่งประเทศ และไดรั้บผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว โดยสามารถรับความเสีย่งจาก

การลงทนุในตา่งประเทศได ้

3.  ผูล้งทุนทีต่อ้งการออมเงนิเพือ่วัยเกษียณและสามารถลงทุนในระยะยาว – ระยะกลาง โดยผูล้งทุนสามารถ

ไดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษีเมือ่ปฎบิตัติามเงือ่นไขการลงทนุ 

4.  ผูล้งทนุทีค่าดหวังผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากวา่หุน้ได ้

 

 

กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นอาย ุ55 ปีบรบิรูณ์ 

2. ผูล้งทนุทีอ่ายเุกนิ 55 ปีบรบิรูณ์ แตต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นถอืหน่วยลงทนุครบ 5 ปี 

3. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

4.  ผูล้งทุนทีต่อ้งการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ทีม่คีุณภาพดสีภาพคล่องสงู และมคีวามเสีย่งจากความผันผวน

ของราคาต ่า เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม่ถูกจ ากัดเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าวเชน่เดยีวกับกองทุนรวม

ตลาดเงนิ 

 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1.  กองทนุไทยและกองทนุหลักสามารถลงทนุในตราสารแหง่หนีท้ีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต า่กวา่อนัดบัทีล่งทนุได ้
(non - investment grade) หรอืทีไ่มม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (unrated bond) ในอัตราสว่นทีม่ากกว่า
อตัราสว่นของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินัดช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร 
ซึง่ส่งผลใหผู้ล้งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรอืทัง้จ านวนได ้และในการขายคนืหน่วยลงทุน ผูล้งทุน
อาจจะไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 

2.  ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมือ่มคีวามเขา้ใจในความเสีย่งของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ และผูล้งทุนควร
พจิารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านงึถงึประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะ
การเงนิของผูล้งทนุเอง 

3.  กองทุนหลักอาจลงทุนใน loan participations และ/หรอื loan assignments และ/หรอื Credit Default 
Swap(protection seller) ในอตัราสว่นทีม่ากกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนไทย ท าให ้
กองทนุรวมนีม้คีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมอืน่ 

4. กองทนุไทยและกองทนุหลักอาจมกีารลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน 
(Efficient Portfolio Management) ท าใหก้องทนุรวมนีม้คีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอืน่ จงึเหมาะสม
กบัผูล้งทนุทีรั่บความเสีย่งไดส้งู 

5.  กองทนุจะลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นไมน่อ้ยกว่า
รอ้ยละ 90 ของมลูคา่เงนิลงทนุในตา่งประเทศ อยา่งไรก็ด ีในกรณีทีส่ภาวการณ์ไมป่กตกิองทุนอาจพจิารณา
ป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิผูจั้ดการกองทุน ดังนัน้ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุน หรอืไดรั้บผลก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น/
หรอืไดรั้บเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

6.  กองทนุหลักสามารถลงทนุในสกลุเงนิไดห้ลากหลาย ท าใหผู้ล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งทีท่างการของตา่งประเทศ
อาจออกมาตรการในภาวะที่เกดิวกิฤตการณ์ที่ไม่ปกต ิท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงนิกลับเขา้มาใน
ประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บคนืเงนิตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

7.  ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรอืน าไป
ค ้าประกนัได ้

8.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไมไ่ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากไมป่ฏบิัตติามเงือ่นไขการลงทุน และจะตอ้งคนื
สทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่เคยไดรั้บภายในก าหนดเวลา มฉิะนัน้จะตอ้งช าระเงนิเพิม่และเบี้ยปรับตาม
กฎหมาย 

9.  ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนท์างภาษีทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 

10.  กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์
การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย (ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 

11. กองทุนรวมมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนใน

จ านวนทีน่อ้ยกวา่จงึมกี าไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

12. กองทุนนี้ไม่ไดถู้กจ ากัดโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนเฉพาะในตราสารทีม่คีวามเสีย่งต ่าเชน่เดยีวกับกองทุนรวม

ตลาดเงนิ ดังนัน้ จงึมคีวามเสีย่งสงูกวา่กองทนุรวมตลาดเงนิ 

13. กองทุนรวมนี้อาจมกีารลงทุนในตราสารหนี้ที่มสีภาพคล่องต ่า จงึอาจไม่สามารถซือ้ขายตราสารหนี้ไดใ้นเวลาที่

ตอ้งการหรอืในราคาทีเ่หมาะสม 

14. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมด ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุน
รวมไดโ้ดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อนิคมั สตราทจีคิ บอนด ์ฟันด ์เพือ่การเลีย้งชพี  4 
 

แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 

 

หมายเหต:ุ กรณีกองทนุรวมตราสารหนีท้ีม่ ีnet exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกนิกวา่

รอ้ยละ 20 ของ NAV แตน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 ของ NAV 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 
 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมูลคา่หนว่ยลงทุน (Market risk)  (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2563) 

 

                                ต า่                                                                                                               สงู 
      

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 

 

ความเสีย่งจากการลงทุนกระจกุตวั (High Concentration Risk) (ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563) 

      

≤ 10% 10 - 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

 

 

 

    ต า่                             สงู 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา  

 

 

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตวัใน

ผูอ้อกตราสารรวม 

 ต า่                     สงู 

การลงทนุกระจกุตวั

รายประเทศรวม 

การลงทนุกระจกุตวัใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 

  ต ่า                     สงู 
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ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk)  

                       ต ่า                                                                                                    สงู 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น รอ้ยละ 94.42 ของเงนิลงทนุ

ในตา่งประเทศ 

(ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 
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สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุของ PIMCO GIS Income Fund (Class I) 

 

 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 

 หน่วยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง

ประเทศ 90.71% 

 อืน่ ๆ 9.29% 

ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
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หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 
 

ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อนิคมั สตราทจีคิ บอนด ์ฟนัด ์เพือ่การเลีย้งชพี 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

หน่วยลงทนุ : PIMCO GIS-INCOME Fund (Class I) (IE00B87KCF77) 90.71 

หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (Master Fund) 

 

 

หมายเหต:ุ ข้อมลูกองทนุหลกั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00532/UGISRMF และ
สามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.pimco.com.sg 

หนว่ยลงทุนของกองทุน 

ระหวา่งประเทศ 99.26% 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00532/UGISRMF
http://www.pimco.com.sg/
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- คา่ธรรมเนยีมตามรายการดังกลา่วไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0411 เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี:่ 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00532 

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 1.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 1.00 0.25** 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

* บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกับผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะคน 
ไมเ่ทา่กนัได ้

** อตัรารอ้ยละของมลูคา่หน่วยลงทนุของวันท าการลา่สดุกอ่นหนา้วันท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในกรณีทีเ่ป็นการ
สบัเปลีย่นระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนียม
ดังกลา่ว 

หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
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5.00 

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย 

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้ับ  
ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

สงูสดุไมเ่กนิ  

2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ

0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ 

0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ

5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ

2.70175 

คา่ธรรมเนยีม 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00532
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00532
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 

 

 
 

  หมายเหต ุ:  ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 

สามารถดคูา่ธรรมเนียมของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ีw่ww.pimco.com.sg 

 

 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee): 0.0000% ของ NAV 
 

หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pimco.com.sg/


กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อนิคมั สตราทจีคิ บอนด ์ฟันด ์เพือ่การเลีย้งชพี  10 
 

 

 
 
 

1.  ดชันชีีว้ดั คอื ดชัน ีBarclays U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความ

เสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพือ่เทยีบกบัคา่สกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสดัสว่นการท าสญัญาป้องกนั

ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 90 และดชัน ีBarclays U.S. Aggregate Total Return Value 

Unhedged USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัคา่สกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสดัสว่นที่

ไมไ่ดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 10 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการด าเนนิงาน 

 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี (หรอืต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ) คอื -15.2201% 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 5.99% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Global Bond Discretionary F/X 
Hedge or Unhedge 

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00532 

6. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 

     - ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 
    - เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการ

ด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00532 

หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

4.19% 

6.43% 

-2.33% 

-0.14% 

7.33% 
8.20% 

-0.24% 

0.23% 

-4.00% 

-2.00% 

0.00% 

2.00% 

4.00% 

6.00% 

8.00% 

10.00% 

2563 2562 2561 2560 

UGISRMF Benchmark 

*ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00532
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00532
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 ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 

 ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

 

ขอ้ตกลงและเง ือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1.  ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3.  ผลการด าเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้ก าหนดของสมาคมบรษัิท

จัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภทเดยีวกนัใน
ระดับเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

•5th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

•25th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

•50th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 

•75th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

•95th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4.  ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่
กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

หมายเหต:ุ 

ผลการด าเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่
ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต 

ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูกองทนุหลกัทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.pimco.com.sg 
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นโยบายการจา่ยปัน
ผล 

ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 4 ธันวาคม 2560 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และขายคนื
หน่วยลงทนุ 

วนัท าการซือ้: ทกุวันท าการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดท าการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ าหนด 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ าหนด 

วนัท าการขายคนื: ทกุวันท าการตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื  :  ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต ่า                 :  ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันท าการนับถัดจากวันค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวม
วันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจดัการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะใน
ท านองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุท า
การในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุสามารถดวูันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่
www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการ
กองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 4 ธันวาคม 2560 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 4 ธันวาคม 2560 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนื 

1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2626-7777 

2. บรษัิทหลักทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 

3. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

4. ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน)  : โทรศพัท ์0-2285-1555 

5. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากัด : โทรศพัท ์0-2016-8600 

6. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5050 

ขอ้มลูอืน่ๆ 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อนิคมั สตราทจีคิ บอนด ์ฟันด ์เพือ่การเลีย้งชพี  14 
 

7. บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 

8. บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

9. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด : โทรศพัท ์0-2680-1234 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

11. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด: โทรศพัท ์0-2949-1999 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร  จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด: โทรศพัท ์0-2857-7000 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบี ีเอสท ี(ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศัพท ์0-2648-1111 

19. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1327,0-2359-0000 

20. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

21. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากัด : โทรศัพท ์0-2861-5508,  0-2861-6090 

22. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

23. ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

24. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

25. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากัด : โทรศพัท ์0-2026-5100 

26. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากัด : โทรศพัท ์0-2026-6222 

27. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 

28. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 
 

       หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีน
การลงทนุของกองทนุ
รวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 5.77% 
 

หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ตดิตอ่สอบถาม รับ
หนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

�บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้           
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th 

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจ
กอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจดัการจะเปิดเผย
ขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

http://www.uobam.co.th/
http://www.uobam.co.th/


กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อนิคมั สตราทจีคิ บอนด ์ฟันด ์เพือ่การเลีย้งชพี  15 
 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่ง 
 จากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ไิดเ้ป็นการแสดงวา่ส านักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรอง
ถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้ 
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคัญ ณ วันที ่12 มกราคม 2564 แลว้ดว้ย
ความระมดัระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และ
ไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 

 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วม

ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio: PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบถงึปรมิาณ
การซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยค านวณจากมลูค่าทีต่ ่า
กวา่ระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมลูค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลา
ผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 

 

 

ขอ้มลูกองทนุหลกั 
 

ชือ่กองทนุ : PIMCO GIS Income Fund (Class I) 

ผูจ้ดัการกองทนุ : PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, 

Registered Office: 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้

อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 

การจา่ยเงนิปนัผล : ไมจ่า่ยเงนิปันผล 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ 
ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ 
ของกองทนุ : 

Depositary: Brown Brothers Harriman Trustee Services 
(Ireland) Limited 

Administrator: Brown Brothers Harriman Trustee Services 
(Ireland) Limited 

Bloomberg Ticker : 

Bloomberg 
Benchmark Ticker : 

PIMINIA:ID 

LBUSTRUU Index 

Website www.pimco.com.sg 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pimco.com.sg/
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk)เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซ ึง่ขึน้กับปัจจัยภายนอก 
เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะ
เปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกบัการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ เชน่ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้
ปรับตัวสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหมก็่จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมากอ่นหนา้จะมี
การซือ้ขายในระดับราคาทีต่ ่าลง โดยกองทนุรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ (portfolioduration) สงูจะมี
โอกาสเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ต า่กวา่ 

2. ความเสีย่งจากการท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) หมายถงึ สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้บางประเภท
อาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทนุมกีารลงทนุในหลักทรัพยด์ังกลา่ว
ยอ่มท าใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

3. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country Risk) หมายถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศที่
กองทนุเขา้ไปลงทนุเชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุืน่ๆ จน
ท าใหไ้มส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

4. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk)หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอตัรา
แลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น 
แตข่ายท าก าไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน
ในชว่งทีบ่าทแข็งและขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กัน ดังนัน้ การ
ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนจงึเป็นเครื่องมือส าคัญในการบรหิารความเสีย่งจากดังกล่าว ซึง่ท าได ้
ดังตอ่ไปนี้คอื 
 

- ป้องกนัความเสีย่งท ัง้หมด/หรอืเกอืบท ัง้หมด : ผูล้งทนุไมม่คีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น/ผูล้งทนุอาจมี

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น เนื่องจากกองทนุไมไ่ดป้้องกนัความเสีย่งทัง้หมด 

5. ความเสีย่งจากการด าเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถในการด าเนิน
ธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการท าก าไร ฐานะการเงนิ และความ
เขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 

6. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก

กองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การ

ด าเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทนุอาจมผีลการด าเนนิงานทีผั่นผวน

มากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี้ การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี้  

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับที่

สามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิ

จากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่

อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการด าเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายหมวด

อตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจุกตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทนุ

ลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่อ้อกเสนอ
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ขายอยูใ่นประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืงเศรษฐกจิ สังคม เป็น

ตน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการด าเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 

 

7. ความเสีย่งจากการผดินดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับ
ความน่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทนุ (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการช าระหนี้ โดย
พจิารณาจากผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมี
ความหมายโดยยอ่ ดังตอ่ไปนี ้

 

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธบิาย 

ระดับทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดับเครดติสงูทีส่ดุมคีวามเสีย่งต า่ทีส่ดุที่

จะไมส่ามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 

อนัดับเครดติรองลงมาและถอืวา่มคีวาม

เสีย่งต า่มากทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ดต้าม

ก าหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งต า่ทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด ้

ตามก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนี้

ไดต้ามก าหนด 

ระดับทีต่ า่กวา่       

น่าลงทนุ 

ต ่ากวา่ 

BBB 

ต ่ากวา่ 

BBB(tha) 

ต ่ากวา่ 

Baa 

ต ่ากวา่ 

BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด ้

ตามก าหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


