
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูล้งทนุไมส่ามารถขายคนืหน่วยลงทนุนีใ้นชว่งเวลา 3 ปีได ้และกองทนุนีล้งทนุกระจกุตวั
ในผูอ้อกและตราสารทีม่คีวามเสีย่งดา้นเครดติและสภาพคลอ่ง ดงันัน้ หากมปัีจจัยลบ      
ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การลงทนุดงักลา่ว ผูล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจํานวนมาก 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฟนัด ์ลงิค ์คอมเพล็กซ ์รเีทริน์ 2 
หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

United Fund-Linked Complex Return 2  
Not for Retail Investors 

UFLINK2

กองทนุรวมตราสารหนี้

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2562

หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 

กองทนุรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืซบัซอ้น 
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นโยบายการลงทนุ 

(1)  กองทุนมนีโยบายลงทนุในตราสารหนี้และ/หรอืเงนิฝากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตัวอยา่งเชน่ 
ตัว๋แลกเงนิของธนาคารพาณชิย ์เงนิฝากในธนาคารพาณชิย ์และตราสารหนีท้ีอ่อกโดยบรษัิทเอกชนทั่วไป
โดยจะลงทนุในตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
และอาจมกีารลงทนุในตราสารหนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืตํา่กวา่อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Non Investment 
Grade) รวมทัง้ตราสารหนีท้ีไ่มไ่ดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) รวมกนัทัง้สิน้
ประมาณไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 89 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยมเีป้าหมายใหเ้งนิลงทุนในส่วนนี้
เตบิโตเป็นรอ้ยละ 100 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

(2)  กองทนุจะแบง่เงนิลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 11 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ เพือ่ลงทนุในสัญญา
ซือ้ขายลว่งหนา้(Derivatives) เชน่ สญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอื สญัญาออปชัน่ (Call option) ทีม่กีาร
จ่ายผลตอบแทนอา้งองิกับสนิทรัพยต์่างประเทศทีก่องทุนอา้งองิ คอืมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO 
Funds Global Investors Series plc - Income Fund (Euro Class) 

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) 

 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ : มกีลยทุธก์ารลงทนุครัง้เดยีว (buy-and-hold) 

 

 

 

 

1. เหมาะสําหรับเงนิลงทนุของผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และ/หรอืผูม้เีงนิลงทนุสงู ทีส่ามารถยอมรับความเสีย่ง 
จากการลงทนุไดใ้นระดับปานกลาง และสามารถลงทนุไดต้ลอดอายขุองกองทนุ โดยสามารถยอมรับ
ความเสีย่งจากการลงทนุในหลกัทรัพยท์ีจ่า่ยผลตอบแทนอา้งองิกบัสนิทรัพยต์า่งๆ ทีก่องทนุอา้งองิได ้

2. ผูล้งทนุทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่าจตํา่กวา่หุน้ได ้
 
กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

2. ผูล้งทนุทีต่อ้งการไถถ่อนหน่วยลงทนุเพือ่รับเงนิในชว่งเวลากอ่น 3 ปี 

 

 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร ? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทนุมกีารลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ ไดแ้ก ่สัญญา Call Warrant ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกับ
ราคาของหน่วยลงทนุ ดังนัน้ ผลตอบแทนจากการลงทนุตามความเคลือ่นไหวของราคาสญัญา Call Warrant อาจ
ไมเ่ทา่กบัความเคลือ่นไหวของราคาปัจจบุนั (spot price) ของหน่วยลงทนุ 

2. ในสว่นการลงทนุในตราสารหนี/้เงนิฝากตา่งประเทศ กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) โดย
มวีัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอัตราแลกเปลีย่น (Foreign exchange rate risk) ทัง้จํานวน 
อยา่งไรก็ด ีในสว่นของการลงทนุในสัญญา Call Warrant กองทนุจะไมป้่องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 
(Foreign exchange rate risk) ดังนัน้ ผูล้งทนุจงึมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นในการลงทนุในสว่นดังกลา่ว 

3. กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารงาน (Efficient Portfolio 
Management) ทําใหก้องทนุมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิ
ลงทนุในจํานวนทีน่อ้ยกวา่ จงึมกีําไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

4. กองทนุนี้อาจมกีารลงทนุในตราสาร non-investment grade / unrated ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งสงูขึน้จากการ
ไมไ่ดรั้บชาํระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ 

 

5. กองทนุรวมนีไ้มไ่ดถ้กูจํากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุเฉพาะในตราสารทีม่คีวามเสีย่งตํา่เชน่เดยีวกบักองทนุ
รวมตลาดเงนิ ดังนัน้ จงึมคีวามเสีย่งสงูกวา่กองทนุตลาดเงนิ 
 

6. กองทนุรวมนี้อาจมกีารลงทนุในตราสารหนี้ทีม่สีภาพคลอ่งตํ่า จงึอาจไมส่ามารถซือ้ขาย ตราสารหนี้ไดใ้น
เวลาทีต่อ้งการหรอืในราคาทีเ่หมาะสม 

7. กองทนุรวมมหีลักเกณฑก์ารจา่ยผลตอบแทนแบบซบัซอ้น ผูล้งทนุควรศกึษาใหเ้ขา้ใจกอ่นการลงทนุ 

8. ผูล้งทุนไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งเวลา 3 ปีได ้ดังนัน้ หากมปัีจจัยลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุน
ดังกลา่ว ผูล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจํานวนมาก 

9. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์และประเทศจนีผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความ
เสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

10. ในกรณีทีม่แีนวโนม้ว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด บรษัิทจัดการอาจใชด้ลุยพนิจิในการเลกิกองทนุรวม และอาจยกเลกิคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไว ้
แลว้หรอืหยดุรับคําสัง่ดังกลา่วได ้

แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฟันด ์ลงิค ์คอมเพล็กซ ์รเีทริน์ 2 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย   3 
 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
 

ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit risk) 

                                ตํา่               อนัดบัความหนา้เชือ่ถอืสว่นใหญข่องกองทนุ                 สงู 
 
 
 
                                         
 
                                     ตํา่               อนัดบัความหนา้เชือ่ถอืสว่นใหญข่องกองทนุ                  สงู 

 
 
 

   หมายเหต ุ: การแรเงาหมายถงึการทีก่องทนุมกีารลงทนุในตราสารหนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืนัน้มากกวา่รอ้ยละ 20 ของ NAV 
 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

                                        ตํา่                                                                                                     สงู 
 
 
 

                               
                               ตํา่                                                                                                     สงู 

 
 

 
ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึง่ (High issuer concentration risk) 

 

 

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 

                            ตํา่                                                                                                      สงู 
 

 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 สงิหาคม 2562 

 

 

 

GOV/AAA AA,A BBB ตํา่กวา่ BBB Unrated 

AAA AA,A BBB ตํา่กวา่ BBB Unrated 

ตํา่กวา่ 3 เดอืน 3 เดอืนถงึ 1 ปี 1 ปี ถงึ 3 ปี 3 ปี ถงึ 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

< 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

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

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 

อายเุฉลีย่ของ
ทรัพยส์นิทีล่งทนุ 

Credit rating ตาม      
National credit rating 

Credit rating ตาม      
International credit rating 

การกระจกุตัวลงทนุใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา่             สงู



กองทนุเปิ
 

 

 

 

ชือ่ทร ั

ตราสาร

1. เงนิฝ
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2. เงนิฝ
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5. หุน้กู ้
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นํา้หนกัการลงทนุตามอนัดบัความนา่เชือ่ถอื 

ตราสารหนีใ้นประเทศ 

 

ตราสารหนีต้า่งประเทศ (Credit rating ตาม national rating scale) 

 

ตราสารหนีต้า่งประเทศ (Credit rating ตาม international rating scale) 

 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 สงิหาคม 2562 

ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00523/UFLINK2 
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หมายเห
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กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฟันด ์ลงิค ์คอมเพล็กซ ์รเีทริน์ 2 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย   9 
 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของ
กองทนุรวม (PTR) 

0.00%  

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

 

1. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2343-3000 

2. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5000, 
0-2287-6000 

3. บรษัิทหลกัทรัพย ์ภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

4. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2888-8888 

หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนน
สาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th  

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่น
ทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ไดท้ี ่www.uobam.co.th 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 
จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ 
วนัที ่31 ตลุาคม 2562 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่
ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคญัผดิ 

 
PTR คอื อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุ
ทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ี
ยิง่ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีตํ่่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการ
ขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่
ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
 
* CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนว
รว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 
 
 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฟันด ์ลงิค ์คอมเพล็กซ ์รเีทริน์ 2 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย   10 
 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

โครงสรา้งการลงทนุของกองทนุ 

สว่นที ่1 เงนิตน้ : กองทนุจะลงทนุในตราสารหนี้ และ/หรอื เงนิฝากทัง้ในและตา่งประเทศโดยมกีลยทุธก์ารลงทนุครัง้
เดยีวรวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 89% ของ NAV โดยมเีป้าหมายใหเ้งนิลงทนุในสว่นนี้เตบิโตเป็น 100% ของ NAV (ลงทนุใน
ตา่งประเทศโดยเฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่ 80% ของ NAV 

สว่นที ่2 ผลตอบแทนสว่นเพิม่ : กองทนุจะแบง่เงนิลงทนุไมเ่กนิ 11% ของ NAV ลงทนุใน Derivative เชน่ สญัญาวอร์
แรนท ์(Call Warrant) หรอืสัญญาออปชัน่ (Call Option) ทีจ่่ายผลตอบแทนอา้งองิกับผลตอบแทน Underlying ที่
กองทนุอา้งองิ : PIMCO Fund Global Investors Series plc – Income Fund (Euro Class) 

หมายเหต ุ: เงนิตน้ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมการขาย 
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ประมาณการผลตอบแทนของเงนิตน้ 

ตราสารทีล่งทนุ 

Rating 
(Moody’s 
/S&P / 
Fitch) 

ประมาณการ 
ผลตอบแทน ณ วนั
ครบอายกุองทนุ 
(ประมาณ 3 ปี) 

(THB) 

สดัสว่นการ
ลงทนุ

โดยประมาณ   
ณ วนัจดทะเบยีน 

ประมาณการการ
ไดร้บัเงนิตน้+ 
ผลตอบแทน      
ณ วนัครบอายุ
โครงการ 

ตราสารหนีแ้ละ/หรอื
เงนิฝาก Abu Dhabi 
Commercial Bank 

(UAE) 

A1/A/A+ 
1.41% 

(หรอื 0.47% ตอ่ปี 
ตอ่สดัสว่นการลงทนุ) 

19.00% 20.41% 

ตราสารหนีแ้ละ/หรอื
เงนิฝาก Emirates 
NBD Bank (UAE) 

A3/NR/A+ 
1.12% 

(หรอื 0.37% ตอ่ปี 
ตอ่สดัสว่นการลงทนุ) 

14.00% 15.13% 

ตราสารหนีแ้ละหรอื
เงนิฝาก Bank of 

Communications 
(China) 

A2/A-/A 
1.38% 

(หรอื 0.46% ตอ่ปี 
ตอ่สดัสว่นการลงทนุ) 

19.00% 20.38% 

ตราสารหนีแ้ละหรอื
เงนิฝาก KB 

Kookmin Bank 
(Korea) 

A1/A+/A 
1.44% 

(หรอื 0.48% ตอ่ปี 
ตอ่สดัสว่นการลงทนุ) 

19.00% 20.44% 

ตราสารหนีแ้ละหรอื
เงนิฝาก Industrial 
and Commercial 
Bank of China 

(China) หรอื Bank 
of China (China) 

A1/A/A 
1.38% 

(หรอื 0.46% ตอ่ปี 
ตอ่สดัสว่นการลงทนุ) 

19.00% 20.38% 

ตราสารหนีแ้ละหรอื
เงนิฝาก Thai 

Corporates/ LB 
A (TRIS) 

0.27% 
(หรอื 0.09% ตอ่ปี 
ตอ่สดัสว่นการลงทนุ) 

3.00% 3.27% 

รวม 
7.00% 

(หรอื 2.33% ตอ่ปี
ตอ่สดัสว่นการลงทนุ) 

93.00% 100.00% 

 
- บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงทรัพยส์นิทีล่งทุนหรอืสัดสว่นการลงทุนไดเ้ฉพาะเมือ่มคีวาม
จําเป็นและสมควรเพือ่รักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ โดยการเปลีย่นแปลงนัน้ตอ้งไม่ทําให ้
ความเสีย่งของทรัพยส์นิทีล่งทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียสําคญั  

- ตราสารทีก่องทนุพจิารณาลงทนุไดผ้่านขัน้ตอนการวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อก
ตราสาร (Credit risk) แลว้ อยา่งไรก็ด ีอาจยงัมคีวามเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของเหตกุารณ์ไม่
คาดคดิทีม่นัียสําคญัตอ่นโยบายในการดําเนนิงานของผูอ้อกตราสารหนี ้(Event risk) อยู ่
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ลกัษณะทีส่าํคญัของสญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาออปช ัน่ (Call Option) ทีอ่า้งองิ
กบัผลตอบแทนของ PIMCO Funds Global Investors Series plc - Income Fund (Euro Class) 

ลกัษณะผลตอบแทนของ
ตราสาร 

 สญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาออปชัน่ (Call Option) จะ
อา้งองิกบัผลตอบแทนของหน่วยลงทนุของกองทนุ PIMCO Funds Global 
Investors Series plc - Income Fund (Euro Class) โดยเมือ่ผลตอบแทน
ของหน่วยลงทนุของกองทนุ PIMCO Funds Global Investors Series plc 
- Income Fund (Euro Class)ปรับตวัขึน้ ราคาของสญัญาวอรแ์รนท ์(Call 
Warrant) หรอืสญัญาออปชัน่ (Call Option) จะมแีนวโนม้ทีป่รับขึน้ตาม
ดว้ย  

 ไมจํ่ากดัผลกําไร โดยมผีลขาดทนุสงูสดุจากการลงทนุ คอื คา่ใชส้ทิธ ิ
(premium) ของสญัญาวอรแ์รนท(์Call Warrant) 

สกลุเงนิ ดอลลา่รส์หรัฐฯ (USD) หรอืสกลุเงนิอืน่ 
อายตุราสาร 3 ปี  
การจา่ยผลตอบแทน 
(payoff at expiry) 

 จะพจิารณาจา่ยผลตอบแทนเพยีงครัง้เดยีว เมือ่ครบอายโุครงการ 
 ผลตอบแทนจากการลงทนุในสญัญาวอรแ์รนท ์คอื ผลตอบแทนทีป่รับตวัสงูขึน้
ตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุ PIMCO Funds Global Investors Series 
plc - Income Fund (Euro Class) โดยสามารถปรับตวัสงูขึน้แบบไมจํ่ากดั 
(ผลกําไรแบบไมจํ่ากดั) อยา่งไรก็ด ีในกรณีทีผ่ลตอบแทนจากมลูคา่หน่วย
ลงทนุของกองทนุPIMCO Funds Global Investors Series plc - Income 
Fund (Euro Class) ปรับตวัลดลงผลขาดทนุในการลงทนุในสญัญาวอรแ์รนท ์
(Call Warrant) หรอืสญัญาออปชัน่ (Call Option) จะจํากดัทีค่า่ใชส้ทิธ ิ
(premium) ของสญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาออปชัน่ (Call 
Option) 

Participation rate (PR) 140% 
ผูอ้อกสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ 

โดยบรษัิทจัดการ อาจเลอืกทัง้หมด หรอืทีใ่ดทีห่นึง่ดงันี ้

1. SG Issuer ค้ําประกนัโดย Société Générale และ/หรอื 

2. Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ค้ําประกนัโดย 
Citigroup Global Markets Limited และ/หรอื 

3. JPMorgan Chase Bank, N.A. 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิทรพัยอ์า้งองิของสญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาออปช ัน่ 
(Call Option) ทีอ่า้งองิกบัผลตอบแทนของ PIMCO Funds Global Investors Series plc 

– Income Fund (Euro Class) 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึง่
ขึน้กับปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ 
เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกับการเปลีย่นแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ อัตราดอกเบีย้ของตราสาร
หนี้ทีอ่อกใหม่ก็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขายในระดับ
ราคาทีตํ่า่ลง โดยกองทนุรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ (portfolio duration) สงูจะมี
โอกาสเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ตํา่กวา่ 

2. ความเสีย่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการลงทุนในตราสารทีม่อีตัราผลตอบแทนสูง (High Yield 
Instruments) กองทนุอาจลงทนุในพันธบัตรหรอืตราสารหนี้อืน่ๆ ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีง 
ตราสารหนีแ้ละหรอืเงนิฝากในสถาบันการเงนิทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืตํ่ากวา่อนัดับทีส่ามาถลงทนุ
ได ้(Non-Investment Grade) และทีไ่มไ่ดม้กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) ทีม่ผีลอตัรา
ตอบแทนสงู ตราสารเหลา่นีม้กัมไิดม้กีารซือ้ขายอยูใ่นตลาดหลักทรัพย ์และมักมกีารซือ้ขายในศนูย์
ซือ้ขายนอกจากตลาดหลกัทรัพยซ์ึง่มคีวามโปรง่ใสนอ้ยกวา่ และมสีว่นตา่งระหวา่งราคาเสนอซือ้กบั
ราคาเสนอขายที่กวา้งกว่า นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ผูอ้อกตราสารไม่ไดม้ี
หลักทรัพยซ์ือ้ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งใดๆ ซึง่ทําใหก้ารป้องกันความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนดังกล่าวทําไดย้ากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ ผูอ้อกตราสารทีม่อีัตราผลตอบแทนสูงมักมคีวาม
เสีย่งทีเ่กดิจากความไมแ่น่นอน เกีย่วกับสภาพธรุกจิ การเงนิหรอืเศรษฐกจิ อันอาจทําใหผู้อ้อกตรา
สารไมส่ามารถชาํระดอกเบีย้และเงนิตน้ไดต้ามกํานหนด ซึง่สงูกวา่ผูอ้อกตราสารทีม่ผีลตอบแทนตํา่
กวา่ เนื่องจากโดยทั่วไป ตราสารทีม่ผีลอัตราตอบแทนสงูมักจะมคีวามผันผวนสงูกวา่ และอาจเป็น
ตราสารดอ้ยสทิธกิว่าตราสารหรือภาระผูกพันอืน่ๆ ทีม่ีอยู่ของผูอ้อกตราสารซึง่อาจไดรั้บการค้ํา
ประกันจากทรัพยส์นิทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมดของผูอ้อกตราสาร นอกจากนี ้ผูอ้อกตราสารดังกลา่ว
อาจไมไ่ดใ้หคํ้ารับรองทางการเงนิ (financial covenants) ใดๆ หรอือยูภ่ายใตข้อ้จํากดัเกีย่วกบัการ
กอ่หนี้เพิม่ใดๆ ซึง่สง่ผลใหค้วามเสีย่งจากการลงทนุในตราสารดังกลา่วของกองทนุสงูขึน้ มลูคา่
ตลาดของตราสารที่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได ้(Non-
Investment Grade) หรอื ไมไ่ดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) เหลา่นีม้แีนวโนม้ทีจ่ะ
สะทอ้นถงึพัฒนาการของธรุกจิมากกว่าตราสารทีไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได ้ซึง่จะตอบสนองกับความผันผวนของระดับอัตราดอกเบีย้ในตลาดโดยทั่วไปเป็น
หลัก และมีแนวโนม้ที่จะมีความอ่อนไหวกับสภาวะเศรษฐกจิ มากกว่าตราสารที่จะไดรั้บการจัด
อันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทุนได ้บรษัิททีอ่อกตราสารเหล่านี้มักจะมหีนี้สูง 
(highly leveraged) และอาจจะไมม่วีธิกีารจัดหาเงนิทนุในรปูแบบอืน่ ดังนัน้ จงึมคีวามเป็นไปไดท้ี่
การถดถอยของภาวะเศรษฐกจิครัง้ใหญ่อาจมผีลกระทบต่อตลาดสําหรับตราสารประเภทนี้อย่าง
รา้ยแรง และอาจมผีลกระทบในทางลบตอ่มลูคา่ของตราสารประเภทนี้ นอกจากนี้ มคีวามเป็นไปได ้
ทีภ่าวะเศรษฐกจิตกตํา่อาจมผีลกระทบอยา่งรา้ยแรงตอ่ความสามารถของผูอ้อกตราสารทีจ่ะชําระคนื
เงนิตน้และดอกเบีย้ ทําใหม้คีวามเสีย่งจากการผดินัดของตราสารดงักลา่วมากขึน้ 

3. ความเสีย่งจากการทําสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้บาง
ประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลกัทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทนุมกีารลงทนุ
ในหลักทรัพยด์ังกลา่วยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน 
(Underlying Security) 

4. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทุน (Country Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ภายในประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน เชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบาย
ทางดา้นเศรษฐกจิ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไ้ม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนไดต้รงตาม
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 
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5. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การ
เปลีย่นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุน
ดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น แตข่ายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิ
บาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกนัหากกองทนุรวมลงทนุในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่ง
ทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กนั ดังนัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคญัในการบรหิารความเสีย่งจากดงักลา่ว ซึง่ทําไดด้งัตอ่ไปนี ้

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลีย่น เนือ่งจากการป้องกนัความเสีย่งขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมใน
การพจิารณาวา่จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่

6. ความเสีย่งของการนําเงนิออกจากประเทศทีล่งทนุ (Repatriation Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิ
จากการเปลีย่นแปลงนโยบายหรอืขอ้กฎหมาย 

7. ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกตราสาร (high issuer concentration risk) พจิารณาจากการ
ลงทนุแบบกระจกุตัวในตราสารของผูอ้อกตราสาร คูส่ัญญา หรอืบคุคลอืน่ทีม่ภีาระผกูพันตามตราสาร
หรอืสญัญานัน้ รายใดรายหนึง่มากกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธริวมกนั 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดงันี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื
อยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

8. ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณา
จากอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทนุ (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถ
ในการชําระหนี้ โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานทีผ่่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร 
credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ ดงัตอ่ไปนี ้
 
ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คาํอธบิาย 

ระดบัทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสงูทีส่ดุ มคีวามเสีย่งตํา่ทีส่ดุทีจ่ะไม่
สามารถชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถอืวา่ มคีวามเสีย่งตํา่
มากทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งตํา่ทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ดต้าม
กําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

ระดบัทีตํ่า่กวา่น่าลงทนุ 
ตํา่กวา่ 
BBB 

ตํา่กวา่ 
BBB(tha) 

ตํา่กวา่ Baa
ตํา่กวา่ 
BBB 

ความเสีย่งสงู ทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ดต้าม
กําหนด 

 
 


