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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ PIMCO GIS Income Fund
(กองทุนหลัก) ชนิดหน่ วยลงทุน (Share Class) I โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited.
กองทุ น PIMCO GIS Income Fund (กองทุ น หลัก ) ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น (Share Class) I มีว ัต ถุ ประสงค์ ห ลัก เพื่อ แสวงหารายได้ใ น
ระดับสูงโดยผ่านการบริหารจัดการการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวตั ถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว
กองทุนมีหลักการสําคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ และมีระยะเวลาครบกําหนดของตราสารที่แตกต่า งกัน
โดยลงทุนทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทัวโลกอย่
่
างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ กองทุนจะลงทุนสินทรัพย์ในหลายภาคการลงทุน ซึ่งอาจ
รวมถึง
(1) ตราสารหนี้ภาคเอกชนทัง้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และมีอันดับ
ความน่ าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ที่ออกโดยบริษัทเอกชนทัวโลกทั
่
ง้ ที่อยู่ภายในกลุ่ ม
ประเทศยุโรป, และนอกกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา
(2) ตราสารหนี้ภาครัฐที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุโรป และประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับภาครัฐของประเทศเหล่านัน้
(3) ตราสารทีเ่ กี่ยวข้องกับ mortgage-related และ asset-backed securities อื่นๆและ
(4) Foreign currency positions ซึ่งรวมถึงสกุลเงินของประเทศกําลังพัฒนา
ทัง้ นี้ กองทุ น หลัก สามารถลงทุ น ใน loan participations และ/หรือ loan assignments และ/หรือ Credit Default Swap (protection
seller) อย่างไรก็ตาม การปรับสัดส่วนการลงทุนใน Sector ต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และในการลงทุนเหล่านี้ กองทุน
สามารถทําได้ทงั ้ การลงทุนโดยตรงในตราสาร และการลงทุนผ่านตราสารอนุพนั ธ์
กองทุ น หลัก อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives)เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio
Management)
2. บริษัทจัดการจะส่งคําสังซื
่ ้อขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักโดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็ นสกุลเงินหลัก ในขณะที่
กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ยูโร (EUR) เป็ นต้น และบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุนและความเหมาะสม
ในทางปฏิบตั เิ ป็ นสําคัญ โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว
ส่วนทีเ่ หลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศลงทุนในหรือ มีไว้
ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ทีอ่ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความ
น่าเชือ่ ถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของ
ตราสารหรือ ของผู้อ อกตราสารอยู่ใ นอันดับที่สามารถลงทุ น ได้ (investment grade) นอกจากนี้ กองทุ น อาจลงทุ น ในหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ที่ สามารถดูขอ้ มูล http://www.pimco.com.sg
3. ตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 27 มกราคม 2563 ลงทุนในกองทุนหลัก Templeton Global Total Return Fund ตัง้ แต่วนั ที่ 28 มกราคม
2563 เป็ นต้นไปลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก (Passive
Management) ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management)

1

กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

-

ผูท้ ตี่ ้องการการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว
ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่ าจตํ่ากว่าหุน้ ได้
ผูท้ ตี่ ้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ และสามารถรับความเสีย่ งจาการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ โดย
ยอมรับความผันผวนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้
เนื่องจากกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทมี่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (NonInvestment Grade) หรือทีไ่ ม่มกี ารจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Bond) จึงเหมาะสําหรับผูท้ รี่ บั ความเสีย่ งจากการ
ลงทุนในตราสารดังกล่าวได้
ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังโอกาสรับรายได้จากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/
เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกําหนด ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนสูง

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- เนื่องจากกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทมี่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-

-

-

-

Investment Grade) หรือทีไ่ ม่มกี ารจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Bond) ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชําระคืนเงิน
ต้นและดอกเบี้ยตามจํานวนหรือเวลาทีก่ ําหนด ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร ซึ่งส่งผลให้
ผูล้ งทุนขาดทุนจากการลงทุนได้
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ ใ นแต่ ล ะขณะขึ้น อยู่ กั บ ดุ ล ยพินิ จ ที่ผู้จ ัด การกองทุ น เห็น เหมาะสม ซึ่ง กองทุ น อาจได้ร ับ ผลขาดทุ น จากอัต รา
แลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุ น อาจลงทุน ในหรือ มีไ ว้ซ่งึ สัญญาซื้อ ขายล่ว งหน้ า ที่มิไ ด้มีว ัต ถุ ประสงค์ เพื่อ ลดความเสี่ยง ทํ าให้กองทุ น รวมเปิ ดนี้มี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง
กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
เนื่องจากกองทุนนี้เป็ นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลักทรัพย์ที่
กองทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
กองทุ น หลักมีแ นวทางการบริห ารจัด การเชิง รุ ก (Active Management) โดยมีเ ป้ าหมายชนะดัช นี ม าตรฐาน กองทุ น จึง มี
ความเสีย่ งทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทลี่ งทุน และปั จจัยอื่นๆทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน
อาจทําให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ทกี่ องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่
หลักทรัพย์ที่ลงทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยบาย
ภาครัฐไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน

GOV/AAA

AA,A

BBB

Non-investment grade/unrated

ตํ่า
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
หลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)
*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุน
ย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน
กรณียงั ไม่ครบ5ปี )

สูง

หมายเหตุ: แรเงากรณีทกี่ องทุนต่างประเทศลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating)
นัน้ เกินกว่า 20% ของ NAV ของกองทุนหลัก (กองทุนหลักไม่เปิ ดเผยข้อมูล)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ตํ่า

>25%
สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
การป้ องกันความเสีย่ ง fx
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ตํ่า

ไม่ป้องกัน

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
Principal Global Fixed Income Fund

PIMCO GIS Income Fund - Share Class I

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES
PLC : PIMINIA ID

96.04

สินทรัพย์อ่นื (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

3.10

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

FNMA TBA 2.5% NOV 30YR

8.70

FNMA TBA 2.0% DEC 30YR

7.40

FNMA TBA 3.0% NOV 30YR

7.40

FNMA TBA 3.5% NOV 30YR

4.50

BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC
**ABS**

2.90

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

การปรับค่าธรรมเนียมการจัดการมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 11 ก.พ.63 เป็ นต้นไป

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย

ไม่เกินร้อยละ 1.61

ร้อยละ 1.00

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ยกเว้น

ตามเงื่อนไขการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามเงื่อนไขการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :

1) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุน
การป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 50
2) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลีย่ นเพือ่ เทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันทีค่ ํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 50

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -20.89%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 6.79% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 8.63% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile ตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

4.90%

4.40%

25

7.19%

25

4.89%

50

-0.57%

95

-1.03%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของตัวชี้วดั

7.82%
8.05%
5.71%

-2.09%
2.56%
4.19%

95
75
95

-0.19%
2.41%
4.01%

95
50
95

7.80%
8.05%
5.71%

5
95
50

1.60%
9.12%
4.94%

75
95
50

1.66%
6.79%
5.03%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
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8. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังของกองทุนหลัก
PIMCO GIS Income Fund

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล

พิจารณาจ่ายประมาณ 4 ครัง้ ต่อปี (ทัง้ นี้ ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ ) ตามหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินปั นผล

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นปันผล

1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผล
การดําเนินงานสิน้ สุดตามช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม
หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีทจี่ ะจ่ายเงินปั นผลแล้วแต่กรณีและการจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้ ในงวดทีม่ ี
การจ่ายเงินปั นผลนัน้
2. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด และตามทีบ่ ริษทั จัดการ เห็นสมควร
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก้ผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปั นผล เพื่อไม่ให้ขดั แย้งกับกฎหมายหรือประกาศที่
เกี่ยวข้องทีม่ กี ารแก้ไขหรือเพิม่ เติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนใน
อนาคต
ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
22 พฤศจิกายน 2560
6 ธันวาคม 2560
ไม่กําหนด
3,000 ล้านบาท (712.76 ล้านบาท)

ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่อนุมตั ิ จดั ตัง้
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
(บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:30 น.
วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที ่
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์ทลี ่ งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ การปรับขัน้ ตํา่ การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ กองทุน (ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา
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11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK
เวลา 13.00 น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
รายชื่อผู้จดั การกองทุน

PTR

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

-

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
วันที่ 6 ธันวาคม 2560
วันที่ 6 ธันวาคม 2560
วันที่ 6 ธันวาคม 2560
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 17 เมษายน 2561
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
วันที่ 17 กันยายน 2562

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

-

รายชื่อ
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
คุณธนา เชนะกุล
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
1.1312

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.principal.th

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ ง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากการผิ ดนัดชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารที่
ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมาและฐานะการเงิน
ของผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยง
ตํ่ามากทีจ่ ะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่าที่จะไม่สามารถชํ าระหนี้ไ ด้ต าม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่ สามารถชํ าระหนี้
ได้ตามกําหนด

ระดับทีน่ ่าลงทุน

ระดับทีต่ ่าํ กว่าน่ าลงทุน

ตํ่ากว่า BBB ตํ่ากว่า BBB(tha) ตํ่ากว่า BBB ตํ่ากว่า BBB

คําอธิ บาย
อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ
ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตาม
กําหนด

กรณี กองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัต ราดอกเบี้ยซึ่งขึ้น กับปั จจัย ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุ น
ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่กจ็ ะสูงขึน้ ด้วย ดังนัน้ ราคา
ตราสารหนี้ทอ่ี อกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาทีต่ ่ําลง โดยกองทุนรวมทีม่ อี ายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน (portfolio duration)
สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม่ ี portfolio duration ตํ่ากว่า
ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์มสี ภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ ้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่
ต้องการ
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของ
ประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัย
เหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน
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ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึง
เป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของ
กองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ัง
แต่จดั ต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของสมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของ
กองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้วี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุน
รวมมีค่า TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมี
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบน
ออกจากดัชนีช้ีวดั ในอัตราทีส่ ูง ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ น
ต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน
ได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุน
รวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดง
ในตาราง
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ข้อมูลกองทุนหลัก
มีผลตัง้ แต่ วนั ที่ 28 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป
กองทุนหลักทีก่ องทุนจะลงทุน คือ PIMCO GIS Income Fund มีรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อกองทุน
: PIMCO GIS Income Fund
Class
: Class I (สําหรับผูล้ งทุนสถาบัน)
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารหนี้
อายุโครงการ
: ไม่กําหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 30 พฤศจิกายน 2012
จดทะเบียนประเทศ
: ไอร์แลนด์
สกุลเงินของกองทุน
: USD
วันทําการซื้อขาย
: ทุกวันทําการของธนาคารในประเทศไอร์แลนด์
การจ่ายปั นผล
: จ่าย
บริษทั จัดการ
: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
: Pacific Investment Management Company LLC
ทีป่ รึกษาการลงทุน
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน : State Street Custodial Services (Ireland) Limited
วัตถุประสงค์การลงทุน
: เพื่อ แสวงหารายได้ใ นระดับ สู งโดยผ่ านการบริหารจัดการการลงทุ นอย่ างรอบคอบ และมี
วัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว
นโยบายการลงทุน
: กองทุ น มีห ลักการสํ าคัญ ในการกระจายการลงทุ น ไปในตราสารหนี้ ประเภทต่ างๆ และมี
ระยะเวลาครบกําหนดของตราสารทีแ่ ตกต่างกัน โดยลงทุนทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทัวโลกอย่
่
าง
น้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน กองทุนจะลงทุนสินทรัพย์ในหลายภาคการลงทุน ซึ่งอาจ
รวมถึง
(1) ตราสารหนี้ภาคเอกชนทัง้ ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุน
ได้ (Investment Grade) และมีอ ัน ดับ ความน่ าเชื่อ ถือ ตํ่ ากว่ าอัน ดับ ที่ส ามารถลงทุ น ได้
(Non-Investment Grade) ที่อ อกโดยบริษัท เอกชนทัว่ โลกทัง้ ที่อ ยู่ ภ ายในกลุ่ ม ประเทศ
ยุโรป, และนอกกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา
(2) ตราสารหนี้ ภาครัฐที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุโรป และประเทศ
นอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงองค์กรทีเ่ กี่ยวข้องกับภาครัฐของประเทศเหล่านัน้
(3) ตราสารทีเ่ กี่ยวข้องกับ mortgage-related และ asset-backed securities อืน่ ๆและ
(4) Foreign currency positions ซึ่งรวมถึงสกุลเงินของประเทศกําลังพัฒนา
ทัง้ นี้ กองทุ น หลักสามารถลงทุน ใน loan participations และ/หรือ loan assignments และ/
หรือ Credit Default Swap (protection seller) อย่ างไรก็ต าม การปรับ สัดส่ ว นการลงทุนใน
Sector ต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และในการลงทุนเหล่านี้ กองทุนสามารถ
ทําได้ทงั ้ การลงทุนโดยตรงในตราสาร และการลงทุนผ่านตราสารอนุพนั ธ์
กองทุนหลักจะมี Portfolio Duration อยู่ในระหว่าง 0 - 8 ปี ขึน้ อยู่กบั มุมมองด้านดอกเบี้ยของ
ผูจ้ ดั การกองทุน ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารที่ได้รบั การจัดอับดับตํ่ากว่าที่สามารถลงทุน
ได้ (ตํ่ากว่าอันดับความน่ าชื่อ Baa3 จากการจัดอันอันดับความน่ าเชื่อถือของ Moody หรือ
เทียบเท่ากับการจัดอันดับความน่ าเชือ่ ถือของ S&P or Fitch) หรือในตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัด
อันดับ (unrated) ได้ไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สิน (โดยไม่รวมถึงตราสารที่เกี่ยวข้องกับ
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mortgage related security และ Asset-backed securities อื่น ๆ) และสามารถลงทุนในตรา
สารหนี้ของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาไม่เกิน 20%ของมูลค่าทรัพย์สนิ
กองทุนสามารถลงทุนในตราสารที่สามารถเปลี่ยนเป็ นตราสารทุนได้ (convertible securities)
ได้ไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สามารถลงทุนในตราสารทุน (equity) ได้ไม่เกิน 10% ของ
มู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน ทัง้ นี้ เมื่อ รวมการลงทุ น ของตราสารที่ส ามารถเปลี่ย นเป็ น ตราสารทุ น ,
ใบรับรองเงินฝาก (certificates of deposit) และ bankers’ acceptances จะต้องมีสดั ส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ นี้ กองทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารทีไ่ ม่มีสภาพคล่อง
(ซึ่งหมายถึงพันธบัตร และตราสารหนี้อ่นื ๆ ทีถ่ ูกกล่าวถึงตามนโยบายการลงทุนนี้) ได้ไม่เกิน
10% ของมูลค่าทรัพย์สนิ
กองทุ น อาจจะลงทุ น ได้ถึง 10% ของมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของ
กองทุน โดยทีก่ องทุนดังกล่าวจะต้องมีวตั ถุประสงค์ของการลงทุนทีส่ อดคล้องกับกองทุน
กองทุ น หลักอาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้ า (Derivatives)เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการใช้ตราสารอนุพนั ธ์ (ไม่ว่าจะใช้เพื่อลดความเสี่ยง
หรือมีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุน) จะส่งผลให้เกิดการ leverage มากขึ้น โดยระดับของการ
leverage ของกองทุนจะอยู่ในช่วง 0% ถึง 500% ของทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
เมื่อคํานวณโดยใช้ มูลค่าของสัญญาสุทธิ (gross notional value) ของตราสารอนุพนั ธ์ใ ดๆใน
กองทุนและมูลค่าตลาดของการลงทุนโดยตรงใดๆ ผลรวมของสถานะฝั ง่ ซื้อสุทธิ (total gross
long positions) และสถานะฝั ง่ ขายสุทธิ (total gross short positions) จะไม่เกิน 700% ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนจะบริหารความเสี่ยงโดยใช้วิธี Absolute VaR model โดยมูลค่าความเสี่ยง (VaR)
ของพอร์ตโฟลิโอกองทุนจะไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และระยะเวลา
การถือครองจะไม่เกิน 20 วัน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
Management Fee
: 0.55 ต่อปี
ตัวชี้วดั (benchmark)
: Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD
Bloomberg ticker
: PIMINIA :ID
ISIN
: IE00B87KCF77
กองทุน PIMCO GIS Income Fund ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ (retail fund) และ
เป็ นกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งเป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission
(IOSCO) โดยมิได้เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟั นด์ (hedge fund)
รายละเอียดของกองทุน PIMCO GIS Income Fund แปลมาจาก หนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่านสามารถดู
ข้อมูลของกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ที่ สามารถดูขอ้ มูล http://www.pimco.com.sg
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