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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 ่25 กมุภาพนัธ ์2564 

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

“รองรบักองทนุส ารองเลีย้งชพี” 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO GIS Income Fund (Class I) 
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิอง
กองทุน กองทุนหลักเป็นกองทุนเพือ่ผูล้งทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตัง้และบรหิารจัดการโดย PIMCO Global 
Advisors (Ireland) Limited และเป็นกองทุนที่จัดตัง้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities) ซึง่จดทะเบยีนที่ประเทศไอรแ์ลนด์ (Ireland) และมไิดเ้ป็นกองทุน
รวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) 

ทั ้งนี้  กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(EfficientPortfolio Management) และจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงนิลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกตกิองทุนอาจ
พจิารณาป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพนิจิผูจั้ดการกองทุน และไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ หากมกีารปรับเปลีย่น
กลยทุธเ์กีย่วกบัการท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ดังกลา่ว 

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

นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

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

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

(2)  ตราสารหนี้ภาครัฐ ทีอ่อกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุโรป, และประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป 
รวมถงึองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาครัฐของประเทศเหลา่นัน้ 

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

(4)  Foreign currency positions ซึง่รวมถงึสกลุเงนิของประเทศก าลังพัฒนา และ 

ทัง้นี้ กองทุนหลักสามารถลงทุนใน 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.  กองทนุไทยและกองทนุหลกัสามารถลงทนุในตราสารแหง่หนีท้ีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อนัดับทีล่งทนุได ้
(non - investment grade) หรอืทีไ่ม่มกีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (unrated bond) ในอัตราส่วนทีม่ากกว่า
อตัราสว่นของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินัดช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร 
ซึง่ส่งผลใหผู้ล้งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรอืทัง้จ านวนได ้และในการขายคนืหน่วยลงทุน ผูล้งทุน
อาจจะไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 

2.  ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเขา้ใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ และผูล้งทุนควร
พจิารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านงึถงึประสบการณ์การลงทนุวัตถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะ
การเงนิของผูล้งทนุเอง 

3.  กองทุนหลักอาจลงทุนใน loan participations และ/หรือ loan assignments และ/หรือ Credit Default 
Swap(protection seller) ในอตัราสว่นทีม่ากกว่ารอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนไทย ท าให ้
กองทนุรวมนีม้คีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมอืน่ 

4. กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจมกีารลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน 
(Efficient Portfolio Management) ท าใหก้องทนุรวมนี้มคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอืน่ จงึเหมาะสม
กบัผูล้งทนุทีรั่บความเสีย่งไดส้งู 

5.  กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นไมน่อ้ยกว่า
รอ้ยละ 90 ของมลูคา่เงนิลงทนุในตา่งประเทศ อยา่งไรก็ด ีในกรณีทีส่ภาวการณ์ไมป่กตกิองทุนอาจพจิารณา
ป้องกันความเสีย่งตามดุลยพนิจิผูจั้ดการกองทุน ดังนัน้ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุน หรอืไดรั้บผลก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น/
หรอืไดรั้บเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

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

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

8.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไมไ่ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากไมป่ฏบิัตติามเงือ่นไขการลงทุน และจะตอ้งคนื
สทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่เคยไดรั้บภายในก าหนดเวลา มฉิะนั้นจะตอ้งช าระเงนิเพิม่และเบี้ยปรับตาม
กฎหมาย 

9.  ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนท์างภาษีทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 

10.  กองทนุรวมนี้ลงทุนกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์
การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

11. กองทุนรวมมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนใน

จ านวนทีน่อ้ยกวา่จงึมกี าไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

12. กองทุนนี้ไม่ไดถู้กจ ากัดโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนเฉพาะในตราสารที่มคีวามเสีย่งต ่าเชน่เดยีวกับกองทุนรวม

ตลาดเงนิ ดังนัน้ จงึมคีวามเสีย่งสงูกวา่กองทนุรวมตลาดเงนิ 

13. กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มสีภาพคล่องต ่า จงึอาจไม่สามารถซือ้ขายตราสารหนี้ไดใ้นเวลาที่

ตอ้งการหรอืในราคาทีเ่หมาะสม 

14. กองทนุรวมอาจมกีารกระจกุตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมไดโ้ดย
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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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 ่า                                                                                                    สงู 
     

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 

 

ความเสีย่งจากการลงทุนกระจกุตวั (High Concentration Risk) (ขอ้มลู เดอืนกมุภาพันธ ์2564) 

    

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

 

 

 

    ต า่                           สงู 

≤20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตวัใน

ผูอ้อกตราสารรวม 

  ต า่                      สงู 

การลงทนุกระจกุตวั

รายประเทศรวม 

การลงทนุกระจกุตวัใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 

  ต า่                     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:ุ ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่30 กนัยายน 2563 
คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00532/UGISRMFและ

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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-คา่ธรรมเนยีมตามรายการดงักลา่วไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

-คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 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 ี

* บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะคนไม่
เทา่กนัได ้

** อตัรารอ้ยละของมลูคา่หน่วยลงทนุของวนัท าการลา่สดุกอ่นหนา้วันท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในกรณีทีเ่ป็นการ
สบัเปลีย่นระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนียม
ดังกลา่ว 

หมายเหต:ุ  ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

0.8025

0.0321
0.1605 0.0413

1.0364

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

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:ุ  ขอ้มลูกองทุนหลัก ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 

สามารถดคูา่ธรรมเนียมของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ีw่ww.pimco.com.sg 

 

 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee):0.0000% ของNAV 
 

หมายเหต:ุ  ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pimco.com.sg/
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1.  ดชันชีีว้ดั คอื ดชัน ีBarclays U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความ

เสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพือ่เทยีบกบัคา่สกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสดัสว่นการท าสญัญาป้องกนั

ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 90 และดชันี 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 

 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั1 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 วนัที ่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 

 

 

 

 

 

 

 

http://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 

หมายเหตสุามารถดวูันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่
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 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* 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 

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

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 เทา่กับ 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 ์: 0-2786-2222โทรสาร 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/
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 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่ง 
 จากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ไิดเ้ป็นการแสดงวา่ส านักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรอง
ถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคัญ ณ วันที ่25 กมุภาพันธ ์2564 แลว้
ดว้ยความระมดัระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ 
และไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 

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

ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 

อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio: PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบถงึปรมิาณ
การซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยค านวณจากมลูคา่ทีต่ ่า
กว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมลูค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลา
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 
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซ ึง่ขึน้กับปัจจัยภายนอก 
เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั ้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะ
เปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกบัการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ เชน่ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้
ปรับตัวสงูขึน้ อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหมก็่จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมากอ่นหนา้จะมี
การซือ้ขายในระดับราคาทีต่ ่าลง โดยกองทุนรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทุน (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 
แต่ขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทนุรวมลงทุน
ในชว่งทีบ่าทแข็งและขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กัน ดังนัน้ การ
ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนจงึเป็นเครื่องมือส าคัญในการบรหิารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่ท าได ้
ดังตอ่ไปนี้คอื 
 

- ป้องกนัความเสีย่งท ัง้หมด/หรอืเกอืบท ัง้หมด : ผูล้งทุนไมม่คีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น/ผูล้งทุนอาจมี

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 าเนินงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการด 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) เกดิจากกองทุน

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
ความน่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทุน (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการช าระหนี ้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 า่กวา่น่า

ลงทนุ 

ต ่ากวา่ 

BBB 

ต ่ากวา่ 

BBB(tha) 

ต ่ากวา่ 

Baa 

ต ่ากวา่ 

BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด ้

ตามก าหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


