ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จํากัด
การเข้ าร่ วมการต่ อต้ านทุจริต :
ได้ รับการรั บรอง CAC

กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจกิ อินเวสเมนท์
SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND
(SCBGSIFUND)
(ชนิดสะสมมูลค่ า : SCBGSIF)
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยกองทุนจะลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ได้ แก่ กองทุน PIMCO Global Investment Grade Credit (Institutional share class) (กองทุน หลัก) ซึ่งเป็ นกองทุน ที่ จัดตัง้ ขึน้
ภายใต้ กฎหมายของประเทศไอร์ แลนด์ (Ireland) และอยู่ภ ายใต้ UCIT โดยบริ หารงานภายใต้ ความดูแลของ PIMCO Global
advisors (Ireland) Limited ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้ อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทงหมดในตราสารหนี
ั้
้ภาคเอกชนที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ โดยผู้ออกตราสารแต่ละรายเป็ นบริ ษัทที่มี
สํานักงานสาขาหรื อประกอบธุรกิจอยู่ใน 3 ประเทศเป็ นอย่างน้ อย อีกทัง้ อาจลงทุนในตราสารที่จดทะเบียนหรื อซื ้อขายในตลาด
ทางการ (Requlated Market) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของสินทรัพย์ทงหมดโดยกองทุ
ั้
นมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน และมีการลงทุนที่
ส่งผลให้ มี net exposure ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
คุณสามารถศึกษาข้ อมูลกองทุนหลักได้ จาก https://europe.pimco-funds.com/UK/Overview.aspx?an3683
กองทุนมีกลยุทธ์ การลงทุน มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุน PIMCO
Global Investment Grade Credit (กองทุนหลัก) มุง่ หวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น หรื อลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทําให้ ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ทัว่ ไป
กองทุนรวมนีไ้ ม่ เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยูค่ รบ

ทําอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
- อ่านหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ
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คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนที่สาํ คัญ
- กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management
(EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้ เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมี
กําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรื อที่ไม่มีการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ ้นจากการไม่ได้ รับชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ย
- กองทุนนี ้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเอง
แผนภาพแสดงตําแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)
ตํ่า
< 5%

สูง

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยง fx
ตํ่า

สูง

ทังหมด/เกื
้
อบทังหมด
้

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร
การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวม
ตํ่า
≤ 10%

10-20%

สูง
20-50%

50-80%

> 80%

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.scbam.com
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สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
% ของ NAV
อื่นๆ, -14.33%

เงินฝาก, 12.71%

ตราสารอนุพันธ์,
1.54%

หน่วยลงทุน PIMCO Global
Investment Grade Credit,
100.09%

ชื่อทรั พย์ สนิ และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

หมายเหตุ: เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562
ทังนี
้ ้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ website: www.scbam.com
รายละเอียดทรั พย์ สนิ ที่กองทุนหลักลงทุน

*เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ https://europe.pimco-funds.com/UK/Overview.aspx?an3683
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ค่ าธรรมเนียม
*ค่ าธรรมเนียมมีผลกระทบต่ อผลตอบแทนที่คุณจะได้ รับ
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมดังกล่ าวก่ อนการลงทุน *

ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง % ต่อป
ของ NAV

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สูงสุด ไม่เกิน 3.21

3.50
3.00

สูงสุด ไม่เกิน 2.675

สูงสุด ไม่เกิน 2.565

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

0.92

0.00
การจัดการ

สูงสุด ไม่เกิน 0.107
0.04

ผู้ดูแลผลประโยชน์

1.05

สูงสุด ไม่เกิน 0.11
0.02
0.07

นายทะเบีย น

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธรุ กิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เมื่อคํานวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ ามี) และค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่าย (ถ้ ามี) ที่เรี ยกเก็บจริ ง ต้ องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
ทังหมดของกองทุ
้
น
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com
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ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
รายการ

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

0.535%

0.535%

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน

0.535%

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

0.535%
0.535%

0.535%
ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธรุ กิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสัง่ ซื ้อ / สัง่ ขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื ้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน
โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ ทราบต่อไป
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com

ค่ าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
Management 0.49%
เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ https://europe.pimco-funds.com/UK/Overview.aspx?an3683

6

ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*
ดัชนีชีว้ ัด คือ
ดั ช นี Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD สัด ส่ ว น 100% ในสกุ ล เงิ น
เหรี ยญสหรัฐปรับด้ วยต้ น ทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่ คํานวณผลตอบแทนของตัวชี ว้ ัดเพื่ อ
คํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท
ในอัตราส่วน 5%
ผลการดําเนินงานย้ อนหลังตามปี ปฏิทนิ

* ในปี ที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดําเนินงานจะแสดงตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ ้นปี ปฏิทิน
กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี คือ -3.63%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 2.66% ต่ อปี
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Bond Fully F/X Hedge
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
ผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด

หมายเหตุ: สําหรับผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุดตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป แสดงเป็ น % ต่อปี
* เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ่ม Global Bond Fully F/X Hedge ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
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2.19

2.08
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3.09
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1.46
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1.13
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3.16
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3.61

10Y

10Y

ผลการดําเนินงานย้ อนหลังของกองทุนหลัก

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ https://europe.pimco-funds.com/UK/Overview.aspx?an3683

ข้ อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
30 กรกฎาคม 2555
ไม่กําหนด

ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการซื ้อ: ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการ –
15.30 น. (ทางอินเตอร์ เน็ต ตังแต่
้ เวลาเริ่มให้ บริการ – 16.00 น.)
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการซื ้อครัง้ แรก:
1 บาท
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการซื ้อครัง้ ถัดไป: 1 บาท
วันทําการขาย: ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการ –
15.30 น. (ทางอินเตอร์ เน็ต ตังแต่
้ เวลาเริ่มให้ บริการ – 16.00 น.)
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการขายคืน:
1 บาท
ยอดคงเหลือขันตํ
้ ่ า:
1 บาท
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ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการนับจากวันคํานวณ
NAV (โดยทัว่ ไปจะได้ รับเงินภายใน 5 วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนนับ
จากวันทํารายการขายคืน (T+5))
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ ที่:
- www.scbam.com ทุกวันทําการ
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
นาย ศุภกร ตุลยธัญ
4 ตุลาคม 2559
นาย ศุภจักร เอิบประสาทสุข
16 มกราคม 2560
น.ส. กฤษติยา ศิริวาลย์
18 มีนาคม 2562
นาย ปั ญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
1 มิถนุ ายน 2562
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 0.53
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการแต่งตัง้ ขึน้
(ถ้ ามี)
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
รับหนังสือชี ้ชวน
ที่อยู:่ ชัน้ 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
ร้ องเรี ยน
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2949-1500 หรื อ 0-2777-7777 กด 0 กด 6
website: www.scbam.com
email: advisory.scbam@scb.co.th
ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
คุ ณ สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ได้ ที่ www.scbam.com
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง้ และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรอง
ถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 แล้ วด้ วยความ
ทังนี
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผู้อื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์ (Market Risk)
- กรณีลงทุนในตราสารหนี ้ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยซึง่ ขึ ้นกับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ เป็ นต้ น โดยราคาตราสารหนี ้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ ามกับ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย เช่น หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงินมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น อัตราดอกเบี ้ยของตราสารหนีท้ ี่
ออกใหม่ก็จะสูงขึ ้นด้ วย ดังนัน้ ราคาตราสารหนีท้ ี่ออกมาก่อนหน้ าจะมีการซื ้อขายในระดับราคาที่ตํ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุ
เฉลี่ ย ของทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุน (portfolio duration) สูงจะมี โอกาสเผชิ ญ กับ การเปลี่ ย นแปลงของราคามากกว่า กองทุน รวมที่ มี
portfolio duration ตํ่ากว่า
- กรณี ลงทุนในตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจาก
ปั จ จัย ภายนอก เช่ น สภาวะเศรษฐกิ จ การลงทุน ปั จ จัย ทางการเมื อ งทัง้ ในและต่ า งประเทศ เป็ นต้ น ซึ่ง พิ จ ารณาได้ จ ากค่ า
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์ แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริ หาร
เป็ นต้ น ทําให้ ผู้ลงทุนในตราสารต้ องสูญเสียเงินลงทุนได้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่อง
้
ในการซื ้อขายตํ่า ทังนี
้ ้ สภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน และคุณภาพของตราสาร ณ ขณะนันๆ
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้ องผู้ออกตราสารหนี ้ (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี ้ที่กองทุนรวม
ไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชําระหนี ้ คือบริ ษัทผู้ออกตราสารหนี น้ ัน้ ๆ ไม่สามารถนํ าเงินต้ น/ดอกเบี ย้ มาจ่ายเมื่อถึงวันที่ครบ
กําหนดที่ต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรื อไม่มีสภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน เป็ นต้ น
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มี
ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งส่งผลให้ ราคาของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญความเสี่ยง
จากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญใน
การบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่ ทําได้ ดงั ต่อไปนี ้
- ป้องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/หรื อเกือบทัง้ หมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน/ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ ป้องกันความเสี่ยงทังหมด
้
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ข้ อมูลอื่น ๆ
- เพื่อประโยชน์ สูงสุดของการบริ หารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุ น ของกองทุ น หรื อ รั บ /ปฏิ เสธการสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ แก่ บุ ค คลใดก็ ไ ด้ โดยบุ ค คลที่ บ ริ ษั ท จัด การมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นนั ้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงพลเมือง
สหรัฐอเมริ กาผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
และบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการมีพันธสัญ ญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความจําเป็ น
จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้
สิท ธิ แก่บ ริ ษั ท จัดการที่ จะปฏิ บัติการและดํ าเนิ นการต่างๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตามพันธสัญ ญา หรื อข้ อตกลง หรื อ กฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่ จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนมีสทิ ธิดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลงหรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
สรุ ปสาระสําคัญของกองทุน PIMCO Global Investment Grade Credit (Institutional Share class) (กองทุนหลัก)
โครงสร้ างกองทุน

เป็ นกองทุน ย่ อ ยกองทุน หนึ่ ง ภายใต้ Umbrella Fund ชื่ อ กองทุน PIMCO Funds:
Global Investors Series plc ในกลุ่มกองทุน “Credit Fund” (ตามหนังสือชี ้ชวนของ
กองทุนจะเรี ยกลักษณะของกองทุนย่อยแต่ละกองทุนย่อยว่า “sub-funds”) และอยู่
ภายใต้ UCITS ซึ่งมี การแบ่งหน่วยลงทุนที่เสนอขายเป็ น ชนิดหน่วยลงทุน (Share
Classes) ต่าง ๆ โดยแต่ละ Share class จะมีความแตกต่างกันในเรื่ องของประเภท
ของนักลงทุน จํานวนเงินลงทุนขันตํ
้ ่าในการสัง่ ซื ้อ ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ที่มีการเรี ยกเก็บ นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนอย่างน้ อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน เพื่อกระจายลงทุน
ในหลักทรัพย์/ตราสารภาคเอกชนที่ให้ รายได้ คงที่ โดยตราสาร/ผู้ออกตราสารอยู่ใน
อัน ดับ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (diversified portfolio of investment grade corporate
Fixed Income Instruments of issuers) ทังนี
้ ้ ผู้ออกตราสารแต่ละรายเป็ นบริ ษัทที่มี
สํานักงานสาขาหรื อประกอบธุรกิจอยู่ใน 3 ประเทศเป็ นอย่างน้ อย และอาจลงทุนใน
ตราสารที่ให้ รายได้ คงที่(Fixed Income Instruments) ซึ่งมีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่า
กว่า Baa โดย Moody’s หรื อตํ่ากว่า BBB โดย S&P แต่ไม่ตํ่ากว่า B โดย Moody’s
หรื อ S&P (หรื อ ในกรณี ที ไ ม่ มี ก ารจัด ลํ า ดับ ต้ อ งได้ รั บ การยื น ยัน ว่ า มี คุณ ภาพที่
เทียบเคียงกันได้ ) ไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุน และ/หรื ออาจ
ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุน ในตราสารที่ให้ รายได้ คงที่
(Fixed Income Instruments) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในประเทศที่มีตลาด
เกิ ดใหม่ ซึ่งมี ห ลักทรัพ ย์ บางตัวที่ มีการลงทุน ที่ตํ่ากว่าในระดับ ที่ สามารถลงทุนได้
ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดที่กล่าวไว้ ข้างต้ น อีกทัง้ อาจลงทุนในตราสารที่จดทะเบียนหรื อซื ้อ
ขายในตลาดทางการ (Regulated Market) ไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 90 ของสิ น ทรั พ ย์
ทังหมด
้
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ระยะเวลาการลงทุนของกองทุนโดยเฉลี่ยหรื อดูเรชัน่ (duration) เฉลี่ยของกองทุนจะ
เปลี่ยนแปลงแตกต่างจากจากดูเรชัน่ ของดัชนีที่เป็ นตัวชี ้วัดหรื อเกณฑ์มาตรฐานของ
กองทุนประมาณ 2 ปี (อาจมากกว่าหรื อน้ อยกว่าก็ได้ )
นอกจากนี ้ กองทุนอาจนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็ นตราสารทุนได้ ไม่
เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนไม่เกิน
ร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทังนี
้ ้ กองทุนจะจํากัดมูลค่าของสินทรัพย์
รวมกันได้ เพียง 1 ใน 3 เท่านัน้ สําหรับการลงทุนในรู ปแบบต่าง ๆ รวมกัน ดังนี ้ (1)
ตราสารที่แปลงสภาพเป็ นตราสารทุนได้ (2) ตราสารทุน (รวมถึงใบสําคัญแสดงสิทธิ์)
(3) บัตรเงินฝาก และ (4) ตัว๋ แลกเงินที่ธนาคาร ทังนี
้ ้ กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้ อยละ
10 ของสินทรัพย์สทุ ธิ โดยแบ่งเป็ นหน่วยลงทุนหรื อหุ้นในรูปแบบของโครงการจัดการ
ลงทุนต่าง ๆ อาจลงทุนไม่เกินร้ อยละ 10 ของสินทรัพย์สุทธิ ในตราสารที่ไม่มีสภาพ
คล่อง รวมทังการออกเงิ
้
นกู้และการโอนเงินกู้ ซึง่ ร่วมสร้ างสรรค์ ตราสารในตลาดเงิน
ทัง้ นี ้ การใช้ ต ราสารอนุพัน ธ์ (derivative instruments) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริ ห ารการลงทุ น (efficient portfolio management) เพื่ อป้ องกั น ความเสี่ ย ง
(hedging) และ/หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนก็ตาม) อาจทําให้ กองทุนแบกรับ
ความเสี่ ย งมากขึ น้ (additional leveraged exposure) แต่ ค วามเสี่ ย งที่ เ พิ่ ม ขึ น้
ดัง กล่า ว บริ ษั ท จัด การจะบริ ห ารความเสี่ ย งโดยใช้ ห ลัก การมูล ค่ า สิน ทรั พ ย์ เสี่ ย ง
(“VaR”-Value at Risk)
วันเริ่มจัดตัง้ กองทุน

วันที่ 18 เมษายน 2551 ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องของประเทศไอร์ แลนด์ (Ireland)

ประเทศที่กองทุนจดทะเบียน

ไอร์ แลนด์ (Ireland) ซึง่ อยูภ่ ายใต้ UCITS

อายุกองทุน

ไม่กําหนดอายุโครงการ

สกุลเงิน

ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (US$)

Share Class

Institutional Share Class

ผู้จัดการกองทุน (Manager)

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland.

ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian)

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland.

ผู้สอบบัญชี (Auditor)

PricewaterhouseCoopers
One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.

ADMINISTRATOR

Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland.

ที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Adviser)

Dillon Eustace
33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland.

ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment

Pacific Investment Management Company LLC
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Adviser)

PIMCO Europe Ltd
Nations House, 103 Wigmore Street, London W1U 1QS, England.

มูลค่ าการซือ้ ขายขัน้ ตํ่า

US$10 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า

วันทําการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน

ทุกวันทําการของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไอร์ แลนด์ และประเทศสหรัฐอเมริกา
เว้ นแต่เป็ นวันหยุดของกองทุน

Bloomberg Code

PIMGIAD

ISIN Code

IE0034085260

ตัวชีว้ ัดผลการดําเนินงานของ
กองทุน (Benchmark)

Barclays Capital Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)

เว็บไซด์ (website)

http://europe.pimco-funds.com/UK/Overview.aspx?an=3683
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ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ

บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จํากัด
การเข้ าร่ วมการต่ อต้ านทุจริต :
ได้ รับการรั บรอง CAC

กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจกิ อินเวสเมนท์
SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND
(SCBGSIFUND)
(ชนิดรั บซือ้ คืนอัตโนมัติ : SCBGSIFR)
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยกองทุนจะลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ได้ แก่ กองทุน PIMCO Global Investment Grade Credit (Institutional share class) (กองทุน หลัก) ซึ่งเป็ นกองทุน ที่ จัดตัง้ ขึน้
ภายใต้ กฎหมายของประเทศไอร์ แลนด์ (Ireland) และอยู่ภ ายใต้ UCIT โดยบริ หารงานภายใต้ ความดูแลของ PIMCO Global
advisors (Ireland) Limited ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้ อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทงหมดในตราสารหนี
ั้
้ภาคเอกชนที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ โดยผู้ออกตราสารแต่ละรายเป็ นบริ ษัทที่มี
สํานักงานสาขาหรื อประกอบธุรกิจอยู่ใน 3 ประเทศเป็ นอย่างน้ อย อีกทัง้ อาจลงทุนในตราสารที่จดทะเบียนหรื อซื ้อขายในตลาด
ทางการ (Requlated Market) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของสินทรัพย์ทงหมดโดยกองทุ
ั้
นมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน และมีการลงทุนที่
ส่งผลให้ มี net exposure ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
คุณสามารถศึกษาข้ อมูลกองทุนหลักได้ จาก https://europe.pimco-funds.com/UK/Overview.aspx?an3683
กองทุนมีกลยุทธ์ การลงทุน มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุน PIMCO
Global Investment Grade Credit (กองทุนหลัก) มุง่ หวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น หรื อลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทําให้ ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ทัว่ ไป
กองทุนรวมนีไ้ ม่ เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยูค่ รบ

ทําอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
- อ่านหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ

2

คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนที่สาํ คัญ
- กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management
(EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้ เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมี
กําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรื อที่ไม่มีการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ ้นจากการไม่ได้ รับชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ย
- กองทุนนี ้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเอง
แผนภาพแสดงตําแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)
ตํ่า
< 5%

สูง

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยง fx
ตํ่า

สูง

ทังหมด/เกื
้
อบทังหมด
้

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร
การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวม
ตํ่า
≤ 10%

10-20%

สูง
20-50%

50-80%

> 80%

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.scbam.com
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สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
% ของ NAV
อื่นๆ, -14.33%

เงินฝาก, 12.71%

ตราสารอนุพันธ์,
1.54%

หน่วยลงทุน PIMCO Global
Investment Grade Credit,
100.09%

ชื่อทรั พย์ สนิ และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

หมายเหตุ: เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562
ทังนี
้ ้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ website: www.scbam.com
รายละเอียดทรั พย์ สนิ ที่กองทุนหลักลงทุน

*เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ https://europe.pimco-funds.com/UK/Overview.aspx?an3683
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ค่ าธรรมเนียม
*ค่ าธรรมเนียมมีผลกระทบต่ อผลตอบแทนที่คุณจะได้ รับ
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมดังกล่ าวก่ อนการลงทุน *

ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง % ต่อป
ของ NAV

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สูงสุด ไม่เกิน 3.21

3.50
3.00

สูงสุด ไม่เกิน 2.675

สูงสุด ไม่เกิน 2.565

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

0.92

0.00
การจัดการ

สูงสุด ไม่เกิน 0.107
0.04

ผู้ดูแลผลประโยชน์

1.05

สูงสุด ไม่เกิน 0.11
0.02
0.07

นายทะเบีย น

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธรุ กิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เมื่อคํานวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ ามี) และค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่าย (ถ้ ามี) ที่เรี ยกเก็บจริ ง ต้ องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
ทังหมดของกองทุ
้
น
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com
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ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
รายการ

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

0.535%

0.535%

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน

0.535%

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

0.535%
0.535%

0.535%
ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธรุ กิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสัง่ ซื ้อ / สัง่ ขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื ้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน
โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ ทราบต่อไป
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com

ค่ าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
Management 0.49%
เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ https://europe.pimco-funds.com/UK/Overview.aspx?an3683
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ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*
ดัชนีชีว้ ัด คือ
ดั ช นี Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD สัด ส่ ว น 100% ในสกุ ล เงิ น
เหรี ยญสหรัฐปรับด้ วยต้ น ทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่ คํานวณผลตอบแทนของตัวชี ว้ ัดเพื่ อ
คํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท
ในอัตราส่วน 5%
ผลการดําเนินงานย้ อนหลังตามปี ปฏิทนิ

* ในปี ที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดําเนินงานจะแสดงตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ ้นปี ปฏิทิน
กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี คือ -3.62%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 2.35% ต่ อปี
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Bond Fully F/X Hedge
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
ผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด

หมายเหตุ: สําหรับผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุดตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป แสดงเป็ น % ต่อปี
* เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ่ม Global Bond Fully F/X Hedge ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

5 Percentile

3M
2.89

6M
7.23

Return (%)
1Y
3Y
6.75
2.96

25th Percentile

2.56

6.51

6.58

2.48

50th Percentile

2.35

5.97

5.42

75th Percentile

1.99

5.14

95th Percentile

1.69

4.96

Peer
Percentile
th

3M
1.22

Standard Deviation (%)
6M
1Y
3Y
5Y
1.33
1.21
2.55
2.72

3.19

1.41

1.48

1.81

2.56

2.88

1.88

2.67

2.19

2.08

2.06

2.59

3.09

4.82

1.46

2.22

2.91

2.40

2.32

2.75

3.13

3.73

1.13

1.86

3.06

2.76

2.56

2.88

3.16

5Y
3.61

10Y

10Y

ผลการดําเนินงานย้ อนหลังของกองทุนหลัก

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ https://europe.pimco-funds.com/UK/Overview.aspx?an3683

ข้ อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
30 กรกฎาคม 2555
ไม่กําหนด

ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการซื ้อ: ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการ –
15.30 น. (ทางอินเตอร์ เน็ต ตังแต่
้ เวลาเริ่มให้ บริการ – 16.00 น.)
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการซื ้อครัง้ แรก:
1 บาท
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการซื ้อครัง้ ถัดไป: 1 บาท
วันทําการขาย: ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการ –
15.30 น. (ทางอินเตอร์ เน็ต ตังแต่
้ เวลาเริ่มให้ บริการ – 16.00 น.)
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการขายคืน:
1 บาท
ยอดคงเหลือขันตํ
้ ่ า:
1 บาท
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ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการนับจากวันคํานวณ
NAV (โดยทัว่ ไปจะได้ รับเงินภายใน 5 วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนนับ
จากวันทํารายการขายคืน (T+5))
- การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ ซึ่งบริ ษัทจัดการจะดําเนินการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากผลตอบแทนและ/หรื อมูลค่าของตราสารที่
ลงทุน และ/หรื อกองทุนที่ กองทุนไปลงทุน และ/หรื อจากกําไรสุทธิ และ/
หรื อกําไรสะสมของกองทุน บริ ษัทจัดการจะนําเงินของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุก รายไปลงทุน ต่ อ ยัง กองทุ น เปิ ดไทยพาณิ ช ย์ ต ราสารหนี ร้ ะยะสัน้
(SCBSFF) หรื อ กองทุน รวมตราสารหนี /้ กองทุน รวมตลาดเงิน ที่ บ ริ ษั ท
จัดการกํ าหนด หรื อ กองทุน รวมอื่ นตามความประสงค์ ของผู้ถือ หน่ วย
ลงทุน โดยกองทุนที่รองรับจะเป็ นไปตามที่บริษัทจัดการกําหนด
- ประวัติการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
วันรับซื ้อคืนหน่วย
วันปิ ดสมุดทะเบียน
ลงทุนโดยอัตโนมัติ
20 มี.ค. 2560
23 มี.ค. 2560
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติรวมตังแต่
้ จดั ตังกองทุ
้
น

1 ครัง้

อัตรา
(บาท/หน่วย)
0.1594
0.1594

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ ที่:
- www.scbam.com ทุกวันทําการ
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
นาย ศุภกร ตุลยธัญ
4 ตุลาคม 2559
นาย ศุภจักร เอิบประสาทสุข
16 มกราคม 2560
น.ส. กฤษติยา ศิริวาลย์
18 มีนาคม 2562
นาย ปั ญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
1 มิถนุ ายน 2562
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 0.53
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการแต่งตัง้ ขึน้
(ถ้ ามี)
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
รับหนังสือชี ้ชวน
ที่อยู:่ ชัน้ 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
ร้ องเรี ยน
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2949-1500 หรื อ 0-2777-7777 กด 0 กด 6
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์

website: www.scbam.com
email: advisory.scbam@scb.co.th
คุ ณ สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ได้ ที่ www.scbam.com

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง้ และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรอง
ถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 แล้ วด้ วยความ
ทังนี
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทํา
ให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์ (Market Risk)
- กรณีลงทุนในตราสารหนี ้ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยซึง่ ขึ ้นกับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ เป็ นต้ น โดยราคาตราสารหนี ้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ ามกับ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย เช่น หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงินมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น อัตราดอกเบี ้ยของตราสารหนีท้ ี่
ออกใหม่ก็จะสูงขึ ้นด้ วย ดังนัน้ ราคาตราสารหนีท้ ี่ออกมาก่อนหน้ าจะมีการซื ้อขายในระดับราคาที่ตํ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุ
เฉลี่ ย ของทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุน (portfolio duration) สูงจะมี โอกาสเผชิ ญ กับ การเปลี่ ย นแปลงของราคามากกว่า กองทุน รวมที่ มี
portfolio duration ตํ่ากว่า
- กรณี ลงทุนในตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจาก
ปั จ จัย ภายนอก เช่ น สภาวะเศรษฐกิ จ การลงทุน ปั จ จัย ทางการเมื อ งทัง้ ในและต่ า งประเทศ เป็ นต้ น ซึ่ง พิ จ ารณาได้ จ ากค่ า
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์ แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริ หาร
เป็ นต้ น ทําให้ ผู้ลงทุนในตราสารต้ องสูญเสียเงินลงทุนได้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่อง
้
ในการซื ้อขายตํ่า ทังนี
้ ้ สภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน และคุณภาพของตราสาร ณ ขณะนันๆ
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ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้ องผู้ออกตราสารหนี ้ (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี ้ที่กองทุนรวม
ไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชําระหนี ้ คือบริ ษัทผู้ออกตราสารหนี น้ ัน้ ๆ ไม่สามารถนํ าเงินต้ น/ดอกเบี ย้ มาจ่ายเมื่ อถึงวันที่ครบ
กําหนดที่ต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรื อไม่มีสภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน เป็ นต้ น
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มี
ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งส่งผลให้ ราคาของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญความเสี่ยง
จากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญใน
การบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่ ทําได้ ดงั ต่อไปนี ้
- ป้องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/หรื อเกือบทัง้ หมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน/ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ ป้องกันความเสี่ยงทังหมด
้
ข้ อมูลอื่น ๆ
- เพื่อประโยชน์ สูงสุดของการบริ หารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุ น ของกองทุ น หรื อ รั บ /ปฏิ เสธการสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ แก่ บุ ค คลใดก็ ไ ด้ โดยบุ ค คลที่ บ ริ ษั ท จัด การมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นนั ้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงพลเมือง
สหรัฐอเมริ กาผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
และบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการมีพันธสัญ ญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความจําเป็ น
จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้
สิท ธิ แก่บ ริ ษั ท จัดการที่ จะปฏิ บัติการและดํ าเนิ นการต่างๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตามพันธสัญ ญา หรื อข้ อตกลง หรื อ กฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนมีสทิ ธิดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลงหรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
สรุ ปสาระสําคัญของกองทุน PIMCO Global Investment Grade Credit (Institutional Share class) (กองทุนหลัก)
โครงสร้ างกองทุน

เป็ นกองทุน ย่ อ ยกองทุน หนึ่ ง ภายใต้ Umbrella Fund ชื่ อ กองทุน PIMCO Funds:
Global Investors Series plc ในกลุ่มกองทุน “Credit Fund” (ตามหนังสือชี ้ชวนของ
กองทุนจะเรี ยกลักษณะของกองทุนย่อยแต่ละกองทุนย่อยว่า “sub-funds”) และอยู่
ภายใต้ UCITS ซึ่งมี การแบ่งหน่วยลงทุนที่เสนอขายเป็ น ชนิดหน่วยลงทุน (Share
Classes) ต่าง ๆ โดยแต่ละ Share class จะมีความแตกต่างกันในเรื่ องของประเภท
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ของนักลงทุน จํานวนเงินลงทุนขันตํ
้ ่าในการสัง่ ซื ้อ ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ที่มีการเรี ยกเก็บ นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนอย่างน้ อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน เพื่อกระจายลงทุน
ในหลักทรัพย์/ตราสารภาคเอกชนที่ให้ รายได้ คงที่ โดยตราสาร/ผู้ออกตราสารอยู่ใน
อัน ดับ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (diversified portfolio of investment grade corporate
Fixed Income Instruments of issuers) ทังนี
้ ้ ผู้ออกตราสารแต่ละรายเป็ นบริ ษัทที่มี
สํานักงานสาขาหรื อประกอบธุรกิจอยู่ใน 3 ประเทศเป็ นอย่างน้ อย และอาจลงทุนใน
ตราสารที่ให้ รายได้ คงที่(Fixed Income Instruments) ซึ่งมีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่า
กว่า Baa โดย Moody’s หรื อตํ่ากว่า BBB โดย S&P แต่ไม่ตํ่ากว่า B โดย Moody’s
หรื อ S&P (หรื อ ในกรณี ที ไ ม่ มี ก ารจัด ลํ า ดับ ต้ อ งได้ รั บ การยื น ยัน ว่ า มี คุณ ภาพที่
เทียบเคียงกันได้ ) ไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุน และ/หรื ออาจ
ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุน ในตราสารที่ให้ รายได้ คงที่
(Fixed Income Instruments) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในประเทศที่มีตลาด
เกิ ดใหม่ ซึ่งมี ห ลักทรัพ ย์ บางตัวที่ มีการลงทุน ที่ตํ่ากว่าในระดับ ที่ สามารถลงทุนได้
ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดที่กล่าวไว้ ข้างต้ น อีกทัง้ อาจลงทุนในตราสารที่จดทะเบียนหรื อซื ้อ
ขายในตลาดทางการ (Regulated Market) ไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 90 ของสิ น ทรั พ ย์
ทังหมด
้
ระยะเวลาการลงทุนของกองทุนโดยเฉลี่ยหรื อดูเรชัน่ (duration) เฉลี่ยของกองทุนจะ
เปลี่ยนแปลงแตกต่างจากจากดูเรชัน่ ของดัชนีที่เป็ นตัวชี ้วัดหรื อเกณฑ์มาตรฐานของ
กองทุนประมาณ 2 ปี (อาจมากกว่าหรื อน้ อยกว่าก็ได้ )
นอกจากนี ้ กองทุนอาจนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็ นตราสารทุนได้ ไม่
เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนไม่เกิน
ร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทังนี
้ ้ กองทุนจะจํากัดมูลค่าของสินทรัพย์
รวมกันได้ เพียง 1 ใน 3 เท่านัน้ สําหรับการลงทุนในรู ปแบบต่าง ๆ รวมกัน ดังนี ้ (1)
ตราสารที่แปลงสภาพเป็ นตราสารทุนได้ (2) ตราสารทุน (รวมถึงใบสําคัญแสดงสิทธิ์)
(3) บัตรเงินฝาก และ (4) ตัว๋ แลกเงินที่ธนาคาร ทังนี
้ ้ กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้ อยละ
10 ของสินทรัพย์สทุ ธิ โดยแบ่งเป็ นหน่วยลงทุนหรื อหุ้นในรูปแบบของโครงการจัดการ
ลงทุนต่าง ๆ อาจลงทุนไม่เกินร้ อยละ 10 ของสินทรัพย์สุทธิ ในตราสารที่ไม่มีสภาพ
คล่อง รวมทังการออกเงิ
้
นกู้และการโอนเงินกู้ ซึง่ ร่วมสร้ างสรรค์ ตราสารในตลาดเงิน
ทัง้ นี ้ การใช้ ต ราสารอนุพัน ธ์ (derivative instruments) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริ ห ารการลงทุ น (efficient portfolio management) เพื่ อป้ องกั น ความเสี่ ย ง
(hedging) และ/หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนก็ตาม) อาจทําให้ กองทุนแบกรับ
ความเสี่ ย งมากขึ น้ (additional leveraged exposure) แต่ ค วามเสี่ ย งที่ เ พิ่ ม ขึ น้
ดัง กล่า ว บริ ษั ท จัด การจะบริ ห ารความเสี่ ย งโดยใช้ ห ลัก การมูล ค่ า สิน ทรั พ ย์ เสี่ ย ง
(“VaR”-Value at Risk)

วันเริ่มจัดตัง้ กองทุน

วันที่ 18 เมษายน 2551 ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องของประเทศไอร์ แลนด์ (Ireland)

ประเทศที่กองทุนจดทะเบียน

ไอร์ แลนด์ (Ireland) ซึง่ อยูภ่ ายใต้ UCITS
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อายุกองทุน

ไม่กําหนดอายุโครงการ

สกุลเงิน

ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (US$)

Share Class

Institutional Share Class

ผู้จัดการกองทุน (Manager)

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland.

ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian)

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland.

ผู้สอบบัญชี (Auditor)

PricewaterhouseCoopers
One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.

ADMINISTRATOR

Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland.

ที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Adviser)

Dillon Eustace
33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland.

ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment
Adviser)

Pacific Investment Management Company LLC
PIMCO Europe Ltd
Nations House, 103 Wigmore Street, London W1U 1QS, England.

มูลค่ าการซือ้ ขายขัน้ ตํ่า

US$10 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า

วันทําการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน

ทุกวันทําการของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไอร์ แลนด์ และประเทศสหรัฐอเมริกา
เว้ นแต่เป็ นวันหยุดของกองทุน

Bloomberg Code

PIMGIAD

ISIN Code

IE0034085260

ตัวชีว้ ัดผลการดําเนินงานของ
กองทุน (Benchmark)

Barclays Capital Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)

เว็บไซด์ (website)

http://europe.pimco-funds.com/UK/Overview.aspx?an=3683
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