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กองทนุเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อนิคมั สตราทจีคิ บอนด ์ฟนัด ์

United Global Income Strategic Bond Fund : UGIS  

หนว่ยลงทนุชนดิรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุอตัโนมตั ิ: UGIS-A 

กองทุนรวมตราสารหนี ้

กองทุนรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งในตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 
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นโยบายการลงทนุ 

1. ทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ 

กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชือ่ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) 
เพยีงกองทุนเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน กองทุนหลัก
เป็นกองทุนเพื่อผูล้งทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตัง้และบรหิารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
และเป็นกองทุนทีจ่ัดตัง้ตามระเบยีบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)
ซึง่จดทะเบยีนทีป่ระเทศไอรแ์ลนด ์(Ireland) และมไิดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

สว่นทีเ่หลอืกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ตราสาร Basel lllสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่ ีunderlying 
เป็นตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน 
และหรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ใด ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหล้งทุนเพิม่เตมิไดใ้นอนาคต โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศใหส้อดคลอ้งกับ
นโยบายกองทนุทีก่ าหนดไว ้ 

ทัง้นี้ กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น
ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูคา่เงนิลงทุนในตา่งประเทศ อยา่งไรก็ด ีในกรณีทีส่ภาวการณ์ไมป่กตกิองทุนอาจ
พจิารณาป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพนิจิผูจั้ดการกองทุน และไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ หากมกีารปรับเปลีย่น
กลยทุธเ์กีย่วกบัการท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ดังกลา่ว 

กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงทีม่ ีunderlying เป็นตราสารหนี้ทีผู่ถ้อืมสีทิธไิถ่ถอน
กอ่นก าหนด(Puttable Bond) และตราสารหนี้ทีผู่อ้อกมสีทิธไิถ่ถอนกอ่นก าหนด (Callable Bond) โดยมกีารก าหนด
ผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรอืเป็นอตัราทีผ่ันแปรตามอัตราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงนิหรอือตัราดอกเบีย้อืน่
และไมม่กีารก าหนดเงือ่นไขการจา่ยผลตอบแทนทีอ่า้งองิกบัปัจจัยอา้งองิอืน่เพิม่เตมิ 
 
2. นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) มวีัตถุประสงคห์ลักเพือ่สรา้งกระแสรายไดใ้นระดับสูงโดยการ
บรหิารการลงทนุอยา่งรอบคอบ และมวีัตถปุระสงคร์องในการสรา้งการเตบิโตของเงนิลงทนุในระยะยาว กองทุน
มหีลักการส าคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนีป้ระเภทต่างๆทัง้ภาครัฐและเอกชน ทั่วโลกอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิ ซึง่อาจรวมถงึ  

1) ตราสารหนีภ้าคเอกชนทัง้ทีไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืสงูกวา่อนัดับทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade)
และอันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อนัดับทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) ทีอ่อกโดยบรษัิทเอกชนทั่วโลก
ทัง้ทีอ่ยูภ่ายในกลุม่ประเทศยโุรป, และนอกกลุม่ประเทศยโุรปซึง่รวมถงึกลุม่ประเทศก าลังพัฒนา 

2) ตราสารหนี้ภาครัฐ ทีอ่อกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุโรป,และประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป 
รวมถงึองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาครัฐของประเทศเหลา่นัน้ 

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

4) Foreigncurrency positions ซึง่รวมถงึสกุลเงนิของประเทศก าลังพัฒนา ทัง้นี้ กองทุนหลักสามารถลงทุนใน 
loan participations และ/หรอื loan assignments และ/หรอืCreditDefaultSwap (protection seller) อยา่งไรก็ตามการ
ปรับสดัสว่นการลงทนุใน Sector ต่าง ๆ อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา และในการลงทุนเหล่านีก้องทนุสามารถท า
ไดท้ัง้การลงทุนทางตรงในตราสาร และการลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ ์กองทุนหลัก(Master Fund) อาจพจิารณา
ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้(Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (efficient portfolio 
management (EPM)) ได ้

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลกัไดจ้าก : www.pimco.com.sg 

 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ 

1. กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อนิคัม สตราทจีคิ บอนด ์ฟันด ์มุง่หวังใหผ้ลประกอบเคลือ่นไหวตามกองทนุหลัก
(Passive Management)  

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

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร? 
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1. ผูล้งทนุทีค่าดหวังผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากวา่หุน้ได ้

2. เหมาะส าหรับเงนิลงทนุทีต่อ้งการผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุในกองทุนรวมตา่งประเทศ และสามารถยอมรับ
ความเสีย่งจากการลงทนุไดใ้นระดับสงูโดยผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บสว่นใหญม่าจากก าไรสว่นตา่งของ
ราคาหน่วยลงทนุ 

 

 

กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

2. ผูล้งทุนทีต่อ้งการลงทุนเฉพาะในตราสารหนีท้ีม่คีณุภาพดสีภาพคล่องสงู และมคีวามเสีย่งจากความผันผวน
ของราคาต ่า เนือ่งจากกองทนุรวมนี้ไมถ่กูจ ากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่วเชน่เดยีวกับ
กองทนุรวมตลาดเงนิ 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. กองทนุไทยและกองทนุหลักสามารถลงทนุในตราสารแหง่หนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อนัดับทีล่งทนุได ้
(non - investment grade) หรอืที่ไม่มกีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่า
อตัราสว่นของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทั่วไป ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินัดช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร 
ซึง่สง่ผลใหผู้ล้งทนุขาดทนุจากการลงทนุบางสว่นหรอืทัง้จ านวนได ้และในการขายคนืหน่วยลงทนุ ผูล้งทนุอาจ
มคีวามเสีย่งสงูขึน้จากการไมไ่ดรั้บช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 

2. กองทุนรวมนี้ไมไ่ดถู้กจ ากัดโดยกฏเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนเฉพาะในตราสารทีม่คีวามเสีย่งต ่าเชน่เดยีวกับกองทุนรวม
ตลาดเงนิ ดังนัน้ จงึมคีวามเสีย่งสงูกวา่กองทนุรวมตลาดเงนิ 

3. กองทุนรวมนีอ้าจมกีารลงทนุในตราสารหนีท้ีม่สีภาพคล่องต ่า จงึอาจไมส่ามารถซือ้ขายตราสารหนี้ไดใ้นเวลาทีต่อ้งการ
หรอืในราคาทีเ่หมาะสม 

4. กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจมกีารลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน
(Efficient Portfolio Management) ท าใหก้องทุนรวมนี้มคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิ
โดยตรง เนือ่งจากใชเ้งนิลงทนุในจ านวนทีน่อ้ยกวา่จงึมกี าไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

5. กองทุนหลักอาจลงทุนใน loan participations และ/หรอื loan assignments และ/หรอื Credit Default Swap 
(protection seller) ในอตัราสว่นทีม่ากกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุไทย ท าใหก้องทุนรวมนี้
มคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมอืน่ 

6. กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นไมน่อ้ยกว่า
รอ้ยละ 90 ของมลูคา่เงนิลงทนุในตา่งประเทศ อยา่งไรก็ด ีในกรณีทีส่ภาวการณ์ไมป่กตกิองทนุอาจพจิารณาป้องกนั
ความเสีย่งตามดุลยพนิจิผูจั้ดการกองทุน ดังนัน้ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุน หรอืไดรั้บผลก าไร จากอัตราแลกเปลีย่น
หรอืไดรั้บเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

7. กองทุนหลักสามารถลงทนุในสกลุเงนิไดห้ลากหลาย ท าใหผู้ล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งทีท่างการของตา่งประเทศ
อาจออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิวกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิท าใหก้องทุนไมส่ามารถน าเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่
อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บคนืเงนิตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

8. กองทุนรวมมกีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกตแิละชนดิ
รับซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมัตไิมส่ามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหวา่งชนดิหน่วยลงทุนได ้และบรษัิทจัดการ
จะแยกค านวณมลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ ซึง่อาจจะมมีลูคา่เทา่กนัหรอืแตกตา่งกนัได ้

9. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย 

10. กองทุนรวมมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนใน
จ านวนทีน่อ้ยกวา่จงึมกี าไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

11. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดังนัน้ 
หากผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมไดโ้ดย          
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อนิคมั สตราทจีคิ บอนด ์ฟันด ์ชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิ  4 
 

แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมตราสารหนี ้ทีม่นีโยบายการลงทนุในตราสาร non-investment grade /unrate เกนิกวา่รอ้ยละ 20 

ของ NAV แตน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 ของ NAV 

 
 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 

 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่29 มกราคม 2564) 

 
                                ต ่า                                                                                                สงู 

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 

 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) (ขอ้มลู เดอืนกมุภาพันธ ์2564) 

    

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

 

 

 

 

     ต ่า                         สงู 

≤20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 

 

 

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตวัใน

ผูอ้อกตราสารรวม 

   ต ่า                   สงู 

การลงทนุกระจกุตวั

รายประเทศรวม 

การลงทนุกระจกุตวัใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 

   ต ่า                   สงู 
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ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่29 มกราคม 2564) 

 

 

 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น คดิเป็นรอ้ยละ 93.18 ของ
เงนิลงทนุในตา่งประเทศอยา่งไรก็ด ีในกรณีทีส่ภาวการณ์ไมป่กตกิองทนุอาจพจิารณาป้องกนัความเสีย่ง
ตามดลุยพนิจิผูจ้ดัการกองทนุ 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 

ต ่า                สงู 
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สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุของ PIMCO GISINCOME Fund (Class I) 

 

 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 

UGIS 

 ขอ้มลู ณ วนัที ่29 มกราคม 2564 

หนว่ยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง

ประเทศ 96.82%

อืน่ ๆ 3.18%



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อนิคมั สตราทจีคิ บอนด ์ฟันด ์ชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิ  7 
 

 

หมายเหตขุอ้มลูกองทนุหลัก ณ วนัที ่31 มกราคม 2564 

 

ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อนิคมั สตราทจีคิ บอนด ์ฟนัด ์

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

หน่วยลงทนุ : PIMCO GIS-INCOME Fund (Class I) (IE00B87KCF77) 96.82 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วันที ่29 มกราคม 2564 

 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ PIMCO GIS Income Fund (Class I) 

(% MV)* 

 

 

หมายเหต:ุ ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 มกราคม 2564 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00505/UGIS-A 

และดขูอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : www.pimco.com.sg 

 

 

 

 

 

 

หนว่ยลงทุนของกองทุน 

ระหวา่งประเทศ 99.26% 

http://www.pimco.com.sg/
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หมายเหต:ุ   

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0008 เป็นตน้ 

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ไวด้ว้ย (ถา้ม)ี 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี:่ 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00505/UGIS-A  

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.00 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 1.00** 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 1.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 1.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่
หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้ 

** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 
หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วันที ่29 มกราคม 2564 

 

 

0.8025

0.0321 0.1605 0.0015

0.9966

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้บั  

ดงัน ัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ* 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ  

2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ

0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ 

0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ

5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ

2.70175 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 

 
 

 

หมายเหตขุอ้มลูกองทนุหลัก ณ วนัที ่31 มกราคม 2564 

สามารถดคูา่ธรรมเนียมของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.pimco.com.sg 

 

 

 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.0000% ของ NAV 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วันที ่29 มกราคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อนิคมั สตราทจีคิ บอนด ์ฟันด ์ชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิ  10 
 

 
 

 
1. ดชันชีีว้ดั คอื  

1) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเสีย่ง
อตัราแลกเปลีย่น เพือ่เทยีบกบัคา่สกลุเงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสดัสว่นการท าสญัญาป้องกนัความเสีย่ง
ดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 90 

2) ดัชน ีBloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบั
คา่สกลุเงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสัดสว่นทีไ่มไ่ดท้ าสัญญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น
ประมาณรอ้ยละ 10 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการด าเนนิงาน 
 

 
 

 
 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี(หรอืต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ) คอื -15.4732% 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 5.32% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื 

Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00505/UGIS-A 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.26%

6.93%

-2.11%

4.86%

7.33%

8.20%

-0.24%

2.28%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

2563 2562 2561 2560

UGIS-A

Benchmark

*ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00505/UGIS-A
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6.  ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจั้ดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการด าเนนิงาน
ของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00505/UGIS-A 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วันที ่29 มกราคม 2564 

 

 

 
ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2564 

 

 
ขอ้ตกลงและเง ือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์

(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 
 
1.  ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3.  ผลการด าเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้ก าหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(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 จะ
ทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 

ผลตอบแทนกองทนุรวม 0.29% 4.41% 25 5.44% 5 3.97% 25 3.17% 25 N/A N/A N/A N/A 3.53%

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั -0.59% 0.05% 75 -1.26% 95 4.41% 5 5.37% 5 N/A N/A N/A N/A 4.21%

ความผันผวนของกองทนุ 0.41% 1.14% 5 1.57% 5 7.71% 50 6.13% 50 N/A N/A N/A N/A 5.32%

ความผันผวนของตวัชีว้ดั 0.74% 1.51% 5 1.94% 25 4.81% 25 3.23% 25 N/A N/A N/A N/A 3.05%

Percentileกองทนุ
ต ัง้แตจ่ดัต ัง้

กองทนุ
YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00505/UGIS-A
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
 

ผลการด าเนนิงานในอดตี /ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุมไิดเ้ป็น
สิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต 

หมายเหต:ุ ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 มกราคม 2564 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.pimco.com.sg 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 9 กมุภาพันธ ์2560 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ 

วนัท าการซือ้: ทกุวันท าการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดท าการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ าหนด 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ าหนด 

 

วนัท าการรบัซือ้คนื 

การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุแบบอตัโนมตั ิ:จะพจิารณารับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัตใิหแ้ก ่   
ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ตามดลุพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยพจิารณาจากการจา่ย
ผลตอบแทนของตราสารทีก่องทนุไปลงทนุหรอืจากก าไรสทุธ ิและ/หรอืก าไรสะสมของกองทนุ 
และ/หรอืดอกเบีย้คา้งรับทีไ่ดรั้บจากการลงทนุ และ/หรอืกระแสเงนิสด (cash flow) ทัง้นี้บรษัิท
จัดการจะประกาศวันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัตใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันท าการนับถัดจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิโดยมใิห ้
นับรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ี
ลักษณะในท านองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบุ
เกีย่วกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการ 

การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ:  

ทกุวันท าการตัง้แตเ่วลาเปิดท าการถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื  : ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต า่                 : ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันนับถัดจากวันค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ
และราคาหน่วยลงทนุของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยมใิหนั้บรวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศ
ของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวม
ซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกับวันหยดุท าการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซดข์อง
บรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุ: สามารถดวูันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

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

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 9 กมุภาพันธ ์2560 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 9 กมุภาพันธ ์2560 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนื 

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 

7. บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท0์-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 ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท0์-2782-2400 

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

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

17. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 

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

19. บรษัิทหลักทรัพย ์บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

20. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2351-1800 

21. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

22. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท0์-2088-9797 

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

24. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508 , 0-2861-6090 

25. ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2888-8888 

26. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2111-1111 

27. ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2777-7777 

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

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

30. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 
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31. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

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

33. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท0์-2022-5000 

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

35. บรษัิท หลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด : โทรศพัท ์0-2080-6000, 0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 17.28% 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วันที ่29 มกราคม 2564 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับ
หนังสอืชีช้วน รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้            
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

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

Website : www.uobam.co.th/ Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะเปิดเผย
ขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่ง
จากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงวา่ส านักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรอง
ถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคัญ ณ วันที ่25 กมุภาพันธ ์2564 แลว้ดว้ย
ความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไม่
ท าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 

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

ไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถงึปรมิาณ

การซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยค านวณจากมลูคา่ทีต่ ่ากวา่

ระหวา่งผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา

ยอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uobam.co.th/
mailto:thuobamwealthservice@UOBgroup.com
http://www.uobam.co.th/
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ลกัษณะส าคญัของกองทนุ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทนุหลกั) 
 
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 ์ 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 
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการลงทนุในตราสารทีม่อีตัราผลตอบแทนสงู (High Yield Instruments) 

กองทุนอาจลงทุนในพันธบัตรหรอืตราสารหนี้อืน่ๆ ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ากัดเพยีง ตราสารหนี้และหรอืเงนิฝากในสถาบัน
การเงนิทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืต า่กวา่อนัดับทีส่ามาถลงทนุได ้(Non-Investment Grade) และทีไ่มไ่ดม้กีารจัดอนัดับ
ความน่าเชือ่ถอื (Unrated) ทีม่ผีลอตัราตอบแทนสงู ตราสารเหลา่นี้มักมไิดม้กีารซือ้ขายอยูใ่นตลาดหลักทรัพย ์และมัก
มกีารซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายนอกจากตลาดหลักทรัพยซ์ ึง่มคีวามโปรง่ใสนอ้ยกวา่ และมสีว่นตา่งระหวา่งราคาเสนอซือ้
กบัราคาเสนอขายทีก่วา้งกวา่ นอกจากนี้ กองทนุอาจลงทนุในตราสารทีผู่อ้อกตราสารไมไ่ดม้หีลักทรัพยซ์ือ้ขายอยูใ่น
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ใดๆ ซึง่ท าใหก้ารป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุดังกลา่วท าไดย้ากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ 
ผูอ้อกตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสงูมักมคีวามเสีย่งที่เกดิจากความไม่แน่นอน เกีย่วกับสภาพธุรกจิ การเงนิหรือ
เศรษฐกจิ อันอาจท าใหผู้อ้อกตราสารไม่สามารถช าระดอกเบีย้และเงนิตน้ไดต้ามก าหนด ซึง่สงูกวา่ผูอ้อกตราสารทีม่ี
ผลตอบแทนต า่กวา่ เนื่องจากโดยทั่วไป ตราสารทีม่ผีลอตัราตอบแทนสงูมักจะมคีวามผันผวนสงูกวา่ และอาจเป็นตรา
สารดอ้ยสทิธกิวา่ตราสารหรอืภาระผกูพันอืน่ๆ ทีม่อียูข่องผูอ้อกตราสารซึง่อาจไดรั้บการค ้าประกนัจากทรัพยส์นิทัง้หมด
หรอืเกอืบทัง้หมดของผูอ้อกตราสาร นอกจากนี้ ผูอ้อกตราสารดังกล่าวอาจไม่ไดใ้หค้ ารับรองทางการเงนิ (financial 
covenants) ใดๆ หรอือยูภ่ายใตข้อ้จ ากัดเกีย่วกับการกอ่หนี้เพิม่ใดๆ ซึง่สง่ผลใหค้วามเสีย่งจากการลงทุนในตราสาร
ดังกลา่วของกองทนุสงูขึน้  มลูคา่ตลาดของตราสารทีไ่ดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอืต า่กวา่อนัดับทีส่ามารถลงทนุ
ได ้(Non-Investment Grade) หรอื ไมไ่ดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) เหลา่นี้มแีนวโนม้ทีจ่ะสะทอ้นถงึ
พัฒนาการของธุรกจิมากกว่าตราสารที่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้ซึง่จะ
ตอบสนองกับความผันผวนของระดับอัตราดอกเบีย้ในตลาดโดยทั่วไปเป็นหลัก และมแีนวโนม้ทีจ่ะมคีวามออ่นไหวกับ
สภาวะเศรษฐกจิ มากกวา่ตราสารทีจ่ะไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้บรษัิททีอ่อก
ตราสารเหล่านี้มักจะมหีนี้สงู (highly leveraged) และอาจจะไม่มวีธิีการจัดหาเงนิทุนในรูปแบบอืน่ ดังนัน้ จงึมคีวาม
เป็นไปไดท้ีก่ารถดถอยของภาวะเศรษฐกจิครัง้ใหญอ่าจมผีลกระทบตอ่ตลาดส าหรับตราสารประเภทนี้อยา่งรา้ยแรง และ
อาจมผีลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของตราสารประเภทนี้ นอกจากนี้ มคีวามเป็นไปไดท้ี่ภาวะเศรษฐกจิตกต ่าอาจมี
ผลกระทบอยา่งรา้ยแรงตอ่ความสามารถของผูอ้อกตราสารทีจ่ะช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ ท าใหม้คีวามเสีย่งจากการ
ผดินัดของตราสารดังกลา่วมากขึน้ 

2. ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต า่กวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-investment 
Grade) และตราสารทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated securities) กองทนุจงึมคีวามเสีย่งมากกวา่การลงทนุ
ในตราสารหนี้ทีไ่ดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอืในระดับทีล่งทนุได ้คอื อาจมคีวามผันผวนของราคาตราสารหนี้ทีล่งทนุ 
และโอกาสในการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูขึน้ 

3. ความเสีย่งจากการด าเนนิงานของผูอ้อกตราสาร (Business risk) หมายถงึ ความสามารถในการด าเนนิธรุกจิของ
ผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการท าก าไร ฐานะการเงนิ และความเขม้แข็งของ
องคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 

4. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ความเสีย่งท่ัวไปทีร่าคาของตราสารหนี้
จะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกับการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้และตามปกตติราสารหนี้ทีม่อีายุคงเหลอืยิง่
ยาวนานเทา่ไร การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ก็จะยิง่มผีลกระทบตอ่ราคาของตราสารมากขึน้มากขึน้เทา่นัน้ 

5. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ซ ึง่ขึน้กบัปัจจัยภายนอก เชน่ 
สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลงในทศิ
ทางตรงขา้มกับการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหมก็่จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขายในระดับราคา
ทีต่ ่าลง โดยกองทนุรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ (portfolio duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกบัการเปลีย่นแปลง
ของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ต า่กวา่ 

 

 

 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อนิคมั สตราทจีคิ บอนด ์ฟันด ์ชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิ  18 
 

6. ความเสีย่งจากการผดินดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับความ
น่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทนุ (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการช าระหนี้ โดยพจิารณาจาก
ผลการด าเนนิงานทีผ่่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ 
ดังตอ่ไปนี้ 
 

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธบิาย 

ระดบัทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสงูทีส่ดุมคีวามเสีย่งต า่ทีส่ดุทีจ่ะไม่

สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถอืวา่มคีวามเสีย่งต า่

มากทีจ่ะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งต า่ทีจ่ะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้าม

ก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด ้

ตามก าหนด 

ระดบัทีต่ า่กวา่น่าลงทนุ 
ต า่กวา่ 

BBB 

ต า่กวา่ 

BBB(tha) 
ต า่กวา่ Baa 

ต า่กวา่ 

BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้าม

ก าหนด 

 
7. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอตัรา

แลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น 
แต่ขายท าก าไรในชว่งที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน
ในชว่งทีบ่าทแข็งและขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กัน ดังนัน้ การป้องกัน
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืส าคัญในการบรหิารความเสีย่งจากดังกลา่ว ซึง่ท าไดดั้งตอ่ไปนี้คอื 

- ป้องกนัความเสีย่งบางส่วน  : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลีย่นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่เงนิลงทนุในตา่งประเทศ อยา่งไรก็ด ีในกรณีทีส่ภาวการณ์ไมป่กตกิองทนุ

อาจพจิารณาป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพนิจิผูจั้ดการกองทนุ ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

8. ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้บางประเภท
อาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทุนมกีารลงทนุในหลักทรัพยด์ังกลา่ว
ยอ่มท าใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

9. ความเสีย่งจากขอ้จ ากดัการน าเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ภายในประเทศทีก่องทนุลงทนุ ซึง่อาจท าใหไ้มส่ามารถช าระหนี้ไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

10. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบ
ตอ่การด าเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทนุอาจมผีลการด าเนนิงาน
ทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับ
ทีส่ามารถลงทนุได ้
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2) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) 
เกดิจากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผล
กระทบตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการด าเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุ
ในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

3) ความเสีย่งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารทีผู่อ้อก
เสนอขายอยูใ่นประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ 
สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกลา่วอาจมผีลการด าเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ 


