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กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฟนัด ์ลงิค ์คอมเพล็กซ ์รเีทริน์             
หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 

United Fund-Linked Complex Return                                      
Not for Retail Investors  

UFLINK 

ผูล้งทนุไมส่ามารถขายคนืหนว่ยลงทนุนีใ้นชว่งเวลา 3 ปีได ้และ
กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในผูอ้อก และตราสารทีม่คีวามเสีย่ง

ดา้นเครดติและสภาพคลอ่ง ดงัน ัน้ หากมปีจัจยัลบทีส่ง่ผล
กระทบตอ่การลงทนุดงักลา่ว ผูล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุ

จ านวนมาก 

กองทนุรวมตราสารหนี ้

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  

  

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร ? 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

ผลการด าเนนิงาน 

คา่ธรรมเนยีม 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

การลงทนุในกองทนุรวม ไมใ่ช ่การฝากเงนิ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่26 พฤษภาคม 2563 

กองทนุรวมส าหรบัผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ยหรอืผูม้เีงนิลงทนุสงู 

กองทนุรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืซบัซอ้น 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฟันด ์ลงิค ์คอมเพล็กซ ์รเีทริน์ หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย  2 
 

         

นโยบายการลงทนุ 

สว่นที ่1 เงนิตน้ : กองทุนจะไดรั้บเงนิตน้คนืเต็มจ านวนในรูปเงนิบาทจากการลงทุนในตราสารหนี้และเงนิ

ฝากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ตัวอยา่งเชน่ ตั๋วแลกเงนิของธนาคารพาณิชย ์เงนิฝากในธนาคารพาณชิย ์

และตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนท่ัวไป รวมกันทัง้ส ิน้ประมาณไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 89 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยมเีป้าหมายใหเ้งนิลงทุนในสว่นนี้เตบิโตเป็นรอ้ยละ 100  ของมลูคา่ทรัพยส์นิ

สทุธขิองกองทุน ทัง้นี้ กองทุนจะน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

สว่นที ่2 ผลตอบแทนสว่นเพิม่ : กองทุนจะแบง่เงนิลงทุนไมเ่กนิรอ้ยละ 11 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทุน เพือ่ลงทุนในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ไดแ้ก ่สัญญาวอรแ์รนท ์(Warrant) ประเภท Call 

Warrant ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกับอัตราผลตอบแทนของหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO Funds 

Global Investors Series plc - Income Fund (Euro Class) ซึง่สัญญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) ดังกลา่วจะ

ออก รับรอง รับอาวัล หรือค ้าประกัน โดยสถาบันการเงนิต่างประเทศ ไดแ้ก่ ธนาคาร Societe Generale 

ประเทศฝร่ังเศส และไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืในระดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment grade) 

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) 

 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ : มกีลยทุธก์ารลงทนุครัง้เดยีว (buy-and-hold) 

 

 

 

 

1. เหมาะส าหรับเงนิลงทนุของผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และ/หรอืผูม้เีงนิลงทนุสงู ทีส่ามารถยอมรับ
ความเสีย่ง จากการลงทนุไดใ้นระดับปานกลาง และสามารถลงทนุไดต้ลอดอายขุองกองทนุ โดย
สามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุในหลักทรัพยท์ีจ่า่ยผลตอบแทนอา้งองิกับสนิทรัพยต์า่งๆ 
ทีก่องทนุอา้งองิได ้

2. ผูล้งทนุทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่าจต า่กวา่หุน้ได ้
 

 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

2. ผูล้งทนุทีต่อ้งการไถถ่อนหน่วยลงทนุเพือ่รับเงนิในชว่งเวลากอ่น 3 ปี 

 

 

 

 

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร ? 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. กองทุนมกีารลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ ไดแ้ก ่สัญญา Call Warrant ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทน
อา้งองิกับราคาของหน่วยลงทนุ ดังนัน้ ผลตอบแทนจากการลงทนุตามความเคลือ่นไหวของราคาสัญญา 
Call Warrant อาจไมเ่ทา่กับความเคลือ่นไหวของราคาปัจจบุัน (spot price) ของหน่วยลงทนุ 

2. ในส่วนการลงทุนในตราสารหนี้/เงนิฝากต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ 
(Derivatives) โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่ป้องกันความเสีย่ง (Hedging) จากอัตราแลกเปลีย่น (Foreign 
exchange rate risk) ทัง้จ านวน อยา่งไรก็ด ีในสว่นของการลงทุนในสัญญา Call Warrant กองทุนจะไม่
ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น (Foreign exchange rate risk) ดังนัน้ ผูล้งทุนจงึมคีวามเสีย่ง
จากอัตราแลกเปลีย่นในการลงทนุในสว่นดังกลา่ว 

3. กองทุนมกีารลงทุนในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน (Efficient Portfolio 
Management) ท าใหก้องทุนมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนทีล่งทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง
เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนที่นอ้ยกว่า จงึมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนหลักทรัพย์อา้งองิ
โดยตรง 

4. กองทุนนี้อาจมกีารลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งสงูขึน้
จากการไมไ่ดรั้บช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ 

5. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในสหรัฐอาหรับเอมเิรตสแ์ละประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณา
การกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

6. กองทนุรวมมหีลักเกณฑก์ารจา่ยผลตอบแทนแบบซบัซอ้น ผูล้งทนุควรศกึษาใหเ้ขา้ใจกอ่นการลงทนุ 

7. ผูล้งทนุไมส่ามารถขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งเวลา 3 ปีได ้ดังนัน้ หากมปัีจจัยลบทีส่ง่ผลกระทบตอ่การ
ลงทนุดังกลา่ว ผูล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจ านวนมาก 

8. ในกรณีทีม่แีนวโนม้วา่จะมกีารขายคนืหน่วยลงทนุเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได ้
แลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการอาจใชดุ้ลยพนิจิในการเลกิกองทุนรวม และอาจยกเลกิค าสั่งซือ้ขายหน่วย
ลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้หรอืหยดุรับค าสัง่ดังกลา่วได ้

แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 

 
ความเสีย่งจากการผดินดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit risk) 

                                     ต า่                                                                                           สงู 
 
 
 

 

                                     ต า่                                                                                           สงู 
 
 
 
 
ความเสีย่งจากความผนัผวนจากราคาหลกัทรพัย ์(Market risk) 
 
                                    ต า่                                                                                            สงู 
 
 
 
 

                            ต า่                                                                                            สงู 
 

 

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

 
                            ต า่                                                                                            สงู 

 

 

 

ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึง่ (High issuer concentration risk) 

                            ต า่                                                                                            สงู 
 

 

 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2562 

 

 

GOV/AAA AA,A BBB ต ่ากวา่ BBB Unrated 

AAA AA,A BBB ต ่ากวา่ BBB Unrated 

ต ่ากวา่ 3 เดอืน 3 เดอืนถงึ 1 ปี 1ปี ถงึ 3ปี 3 ปี ถงึ 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

< 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

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

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 

Credit rating ตาม  
national credit rating 

อายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิ        

ทีล่งทนุ 

Credit rating ตาม  
international credit rating 

 

อนัดับความน่าเชือ่ถอืสว่นใหญข่องกองทนุ 

อนัดับความน่าเชือ่ถอืสว่นใหญข่องกองทนุ 

การกระจกุตัวลงทนุ

ในผูอ้อกตราสารรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ตราสารหนีต้า่งประเทศ 

ทรพัยส์นิ Credit Rating % ของ NAV 

1. เงนิฝากประจ า : AGRICULTURAL BK CHINA 
HK FAGRBK01 06/07/2020 

A 
17.40 

2. เงนิฝากประจ า : Bank of China FBOC0048 
06/07/2020 

A+ 
17.40 

3. เงนิฝากประจ า : Abu Dhabi Commercial Bank 
FADCB003 06/07/2020 

A+ 
17.31 

4. เงนิฝากประจ า : KOOKMIN BANK FCITNA01 
06/07/2020 

AA- 
16.61 

5. หุน้กู ้: EMIRATES NBD PJSC ENBD07AX 
06/07/2020 

A+ 
12.84 

น า้หนกัการลงทนุตามอนัดบัความนา่เชือ่ถอื 

ตราสารหนีใ้นประเทศ      ตราสารหนีต้า่งประเทศ       ตราสารหนีต้า่งประเทศ 
                              Credit rating ตาม          Credit rating ตาม 
          national rating scale   international rating scale

หุน้กูบ้รษัิทเอกชน 

18.04% 

เงนิฝาก บตัรเงนิ

ฝาก ตัว๋สญัญาใช ้

เงนิ ตัว๋แลกเงนิที่
ออกโดยสถาบนั

การเงนิ 68.72% 

สนิทรัพยอ์ืน่ๆ 

(รายการคา้งรับ / 

คา้งจา่ย) 13.24% 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 

3.04% 

2.15% 

0% 1% 2% 3% 4% 

Unrated 

ต ่ำกวำ่ BBB 

BBB 

A 

AA 

Gov bond / AAA 

64.95% 

16.61% 

0% 20% 40% 60% 80% 

Unrated 

ต ่ำกวำ่ BBB 

BBB 

A 

AA 

AAA 

0% 50% 100% 150% 

Unrated 

ต ่ำกวำ่ BBB 

BBB 

A 

AA 

Gov bond / AAA 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2562 
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หมายเหต ุ:  

- คา่ธรรมเนยีมตามรายการดังกลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านอง

เดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- มกีารปรับลดคา่ธรรมเนยีมการจัดการ เป็นอตัรารอ้ยละ 0 โดยใหม้ผีลตัง้แตว่ันที ่26 พฤษภาคม 2563 ถงึวันที ่

27 กรกฎาคม 2563 

 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย  2.00 1.00 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้  2.00 ยกเวน้** 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื  ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย อตัรา 10 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 
500 หน่วย             

 หรอืเศษของ 500 หน่วย 

อตัรา 10 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 
500 หน่วย             

 หรอืเศษของ 500 หน่วย 

* ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกับผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะ
คนไมเ่ทา่กนัได ้

** ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ แตต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการขายดว้ย 

คา่ธรรมเนียมดังกลา่ว ขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี หรอืภาษีอืน่ใดท านอง
เดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2562 
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การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย 

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้ับ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ  

2.1400 
สงูสดุไมเ่กนิ 
0.0803 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ 
10.7000 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม  

สงูสดุไมเ่กนิ 
3.7717 
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1. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 
 

 
 

ดชันชีีว้ดั : ไมม่ ีเนื่องจากกองทนุไมส่ามารถวัดผลการด าเนนิงานไดเ้พราะอตัราผลตอบแทนของกองทนุขึน้อยูก่ับเงือ่นไขการ
จ่ายผลตอบแทนของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ประเภทสัญญาวอรแ์รนท ์ซึง่เป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สรา้งขึน้
ส าหรับกองทนุนี้โดยเฉพาะ 

 
2. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี (หรอืต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ) : -2.8352%  

 
3. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 4.89% ตอ่ปี 

 
4. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Miscellaneous  

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุันไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00518/UFLINK 

 
5. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 

หมายเหต ุ: ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี 

เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผล
การด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2562 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00518/UFLINK 

 
 

 

2.78% 

-0.19% 

-1% 

0% 

1% 

2% 

3% 

2561 2560 

ผลตอบแทนกองทนุรวม 0.62% 0.01% N/A 0.48% N/A 2.90% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.66%

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

ความผันผวนของกองทนุ 2.82% 2.19% N/A 2.90% N/A 4.97% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.89%

ความผันผวนของตวัชีว้ดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Percentileกองทนุ
ต ัง้แตจ่ดัต ัง้

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

*ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00518/UFLINK
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 29 มถินุายน 2560 

อายโุครงการ ประมาณ 3 ปี แตไ่มต่ ่ากวา่ 2 ปี 11 เดอืน และไมเ่กนิ 3 ปี 1 เดอืน นับจากวันจดทะเบยีนทรัพยส์นิเป็น
กองทนุรวม 

การซือ้และขายคนื
หน่วยลงทนุ 

วนัท าการซือ้ : วันที ่20-27 มถินุายน 2560 (ซือ้ขายครัง้เดยีว) 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก         : 500,000 บาท 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ าหนด 

 

วนัท าการขาย : บรษัิทจัดการจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ2 วันท าการ กอ่นวันสิน้สดุอายุ
โครงการ โดย บรษัิทจัดการจะด าเนนิการรับซือ้คนืโดยอตัโนมตัใิหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ
ตามราคารับซือ้คนื ณ วันทีรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ

มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื      :  ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต ่า                 :  ไมก่ าหนด  

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันท าการนับถัดจากวันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยมใิหนั้บรวม
วันหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีักษณะใน
ท านองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทุนรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดร้ะบเุกีย่วกับวันหยดุท า
การในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในโครงการ 

 สามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันและวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุไดท้ี ่
www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์ อึง้ถาวร* 29 มถินุายน 2560 

นายกติตพิงษ์        กงัวานเกยีรตชิยั* 29 มถินุายน 2560 

นายวจิักขณ์   ณ เชยีงใหม ่ 16 กรกฎาคม 2561 

นายกาย  ศริพิรรณพร* 24 เมษายน 2562 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

*  ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนื 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

http://www.uobam.co.th/
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อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

0.00% 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2562 

ตดิตอ่สอบถาม รับ
หนังสอื  ชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

�บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่
มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

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

Website : www.uobam.co.th 

Email : thuobamwealthservice@uobgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจดัการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจดัการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 
 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวาม
เสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรอง
ถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขาย
นัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคัญ ณ วันที ่26 พฤษภาคม 2563 
แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าขอ้มลูดังกล่าวถูกตอ้ง ไมเ่ป็น
เท็จ และไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 

 

PTR คอื อัตราสว่นหมนุเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบถงึปรมิาณ
การซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยค านวณจากมลูค่าทีต่ ่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลา
ผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
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ลกัษณะทีส่ าคญัของสญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) ทีอ่า้งองิกบัผลตอบแทนของ      

PIMCO Funds Global Investors Series plc - Income Fund (Euro Class) 

ลักษณะผลตอบแทนของตราสาร - สญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant)จะอา้งองิกบัผลตอบแทนของหน่วยลงทนุ

ของกองทนุ PIMCO Funds Global Investors Series plc - Income Fund 

(Euro Class) โดยเมือ่ผลตอบแทนของหน่วยลงทนุของกองทนุ PIMCO Funds 

Global Investors Series plc - Income Fund (Euro Class)ปรับตัวขึน้ ราคา

ของสญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) จะมแีนวโนม้ทีป่รับขึน้ตามดว้ย  

- ไมจ่ ากดัผลก าไร โดยมผีลขาดทนุสงูสดุจากการลงทนุ คอื คา่ใชส้ทิธ ิ

(premium) ของสญัญาวอรแ์รนท(์Call Warrant) 

สกลุเงนิ ดอลลา่รส์หรัฐฯ (USD) 

อายตุราสาร 3 ปี  

การจา่ยผลตอบแทน              

(payoff at expiry) 

- จะพจิารณาจา่ยผลตอบแทนเพยีงครัง้เดยีว เมือ่ครบอายโุครงการ 

- ผลตอบแทนจากการลงทนุในสญัญาวอรแ์รนท ์คอื ผลตอบแทนทีป่รับตวั

สงูขึน้ตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุ PIMCO Funds Global Investors 

Series plc - Income Fund (Euro Class) โดยสามารถปรับตัวสงูขึน้แบบไม่

จ ากดั (ผลก าไรแบบไมจ่ ากดั) อยา่งไรก็ด ีในกรณีทีผ่ลตอบแทนจากมลูคา่

หน่วยลงทนุของกองทนุ PIMCO Funds Global Investors Series plc - 

Income Fund (Euro Class) ปรับตวัลดลงผลขาดทนุในการลงทนุในสญัญา

วอรแ์รนทจ์ะจ ากดัทีค่า่ใชส้ทิธ ิ(premium) ของสญัญาวอรแ์รนท ์

Participation rate (PR) 150% 

ผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล หรอืผู ้

ค ้าประกนั ตราสาร 

ธนาคาร Societe Generale (ประเทศฝร่ังเศส) 

 

เง ือ่นไขการจา่ยผลตอบแทนและการค านวณสญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) 

 

 

 

โดย  

- PR = Participation Rate  

- Fund Final Level คอื มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของกองทุน PIMCO Funds Global Investors 

Series Plc. – Income Fund ณ วนัพจิารณาสนิทรัพยอ์า้งองิ Call Warrant 

- Fund Initial Level คอื มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของกองทุน PIMCO Funds Global Investors 

Series Plc. – Income Fund ณ วนัเขา้ท าสญัญา Call Warrant 

ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ใด  ๆซึง่อาจมผีลกระทบตอ่การค านวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอรแ์รนท ์

(Call Warrant) การค านวณผลตอบแทนดังกลา่วจะเป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวใ้นสัญญาวอรแ์รนท ์

PR x  PIMCO GIS Income Fund return 

โดย return = (Fund Final Level / Fund Initial Level) – 100% 
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(Call  Warrant) ทีก่องทนุลงทนุ ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้เงือ่นไขดังกลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 

15 วนั นับตัง้แตว่นัทีเ่กดิเหตกุารณ์นัน้ๆ ขึน้  

 

สตูรการค านวนผลตอบแทน 

1) การจา่ยคนืเงนิจากการลงทนุ ณ วนัครบอายโุครงการ (กอ่นหักคา่ใชจ้า่ย)  

= เงนิตน้ + ผลตอบแทน จากการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรอืเงนิฝาก + ผลตอบแทนจากการลงทุนใน

สญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant)  

2) ผลตอบแทนจากการลงทนุในสญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant)  

กองทุนจะลงทุนในสัญญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) เป็นมลูคา่ประมาณไม่เกนิรอ้ยละ 11 ของมูลค่าที่

จ าหน่ายไดค้รัง้แรกของกองทนุรวม และจา่ยผลตอบแทนครัง้เดยีวตอนสิน้อายโุครงการ โดยผลตอบแทนจาก

การลงทุนจะอา้งองิกับอัตราผลตอบแทนของหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO Funds Global Investors 

Series Plc. – Income Fund (Euro Class) 

 

ตวัอยา่งแสดงการจา่ยคนืเงนิจากการลงทนุ ณ วนัครบอายโุครงการ 

สมมตุใิหเ้งนิลงทนุทัง้หมด 34,500,000 บาท สามารถแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดังนี ้

สว่นที ่1 : ประมาณ 30,705,000 บาท (รอ้ยละ 89) ลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรอืเงนิฝากและ/หรอืตราสาร

ทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่ือใหส้่วนนี้ เติบโตเป็น 

34,500,000 บาท 
 

ประมาณการผลตอบแทนของเงนิตน้ 

ตราสารทีล่งทุน 
Rating 

(Moody’s / 
S&P / Fitch) 

ประมาณการ 
ผลตอบแทน              

ณ วนัครบอายุกองทนุ 
(ประมาณ 3 ปี) (THB) 

สดัสว่นการ
ลงทนุ 

โดยประมาณ     
ณ วนัจด
ทะเบยีน 

ประมาณการ 
การไดร้บัเงนิตน้ + 
ผลตอบแทนณ วนั
ครบอายโุครงการ 

ตราสารหนี ้Abu 
Dhabi Commercial 

Bank (UAE) 
A1/A/A+ 

1.26% 
(หรอื 0.42% ตอ่ปี 
ตอ่สดัสว่นการลงทนุ) 

15.00% 16.26% 

ตราสารหนี ้Emirates 
NBD Bank (UAE) 

A3/NR/A+ 
1.87% 

(หรอื 0.62% ตอ่ปี ตอ่
สดัสว่นการลงทนุ) 

15.00% 16.87% 

ตราสารหนี ้Mashreq 
Bank (UAE) 

Baa2/BBB+/A 
2.22 

(หรอื 0.74% ตอ่ปี ตอ่
สดัสว่นการลงทนุ) 

14.00% 16.22% 

ตราสารหนี ้National 
Bank of Abu Dhabi 

(UAE) 
Aa3/AA-/AAA 

1.61% 
(หรอื 0.54% ตอ่ปี ตอ่
สดัสว่นการลงทนุ) 

15.00% 16.61% 

ตราสารหนี ้CCB HK 
(EUR) (China) 

A1//A/A 
1.85% 

(หรอื 0.62% ตอ่ปี ตอ่
สดัสว่นการลงทนุ) 

15.00% 16.85% 

ตราสารหนี ้BOC HK 
(China) 

A1/A/A 
2.19% 

(หรอื 0.73% ตอ่ปี ตอ่
สดัสว่นการลงทนุ) 

15.00% 17.19% 

รวม 
11.00% 

(หรอื 3.67% ตอ่ปี      
ตอ่สดัสว่นการลงทนุ) 

89.00% 100.00% 
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- บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงทรัพยส์นิที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนไดเ้ฉพาะเมือ่มคีวาม

จ าเป็นและสมควรเพือ่รักษาผลประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคัญ โดยการเปลีย่นแปลงนัน้ตอ้งไมท่ าใหค้วาม

เสีย่งของทรัพยส์นิทีล่งทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคัญ  

- ตราสารทีก่องทุนพจิารณาลงทุนไดผ้า่นขัน้ตอนการวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อก

ตราสาร (Credit risk) แลว้ อยา่งไรก็ด ีอาจยังมคีวามเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของเหตกุารณ์ไม่

คาดคดิทีม่นัียส าคัญตอ่นโยบายในการด าเนนิงานของผูอ้อกตราสารหนี ้(Event risk) อยู ่

 

สว่นที ่2 : ประมาณ 3,795,000 บาท (รอ้ยละ  11) ลงทนุในสญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) ซึง่มลูคา่

ตามขนาดของสญัญาวอรแ์รนท ์USD 1,000,000 (34,500,000 บาท) สมมตุใิห ้

1. วนัเขา้ท าสญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) คอื 3 ก.ค. 2560 

2. Fund Initial Level ของกองทนุ PIMCO Funds Global Investors Series Plc. – Income Fund ณ วนั

เขา้ท าสญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) คอื 100  

3. อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัเขา้ท าสญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) คอื 34.50 บาท/ดอลลา่รส์หรัฐฯ 

4. วนัพจิารณาสนิทรัพยอ์า้งองิ สญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) คอื วนัที ่3 ก.ค. 2563 

5. อัตราแลกเปลีย่น ณ วนัพจิารณาสนิทรัพยอ์า้งองิ สญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) ในกรณีคา่เงนิ

บาทแข็งคา่ คอื 34.00 บาท/ดอลลา่รส์หรัฐฯ หรอื ในกรณีทีค่า่เงนิบาทออ่นคา่ คอื 35.00 บาท/

ดอลลา่รส์หรัฐฯ 

6. Participation Rate (PR) = 150 %    

กรณีที ่1 Fund Final Level ของกองทนุ PIMCO Funds Global Investors Series Plc. – Income 

Fund ณ วนัพจิารณาสนิทรัพยอ์า้งองิ นอ้ยกวา่ Fund Initial Level ของกองทนุ PIMCO Funds 

Global Investors Series Plc. – Income Fund ณ วนัเขา้ท าสญัญา 

Fund Final Level ของกองทนุ PIMCO Funds Global Investors Series Plc. – Income Fund ณ 

วนัพจิารณาสนิทรัพยอ์า้งองิ สญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) คอื 82 

ผลตอบแทนจากการลงทนุในสญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant)  

 = USD 1,000,000 x 150.00 % x Max (0%, (82/100) – 100%)     

 = USD 0 หรอื เทา่กับ 0 บาท 

 
การจา่ยคนืเงนิจากการลงทนุ ณ วนัครบอายโุครงการ (กอ่นหักคา่ใชจ้า่ย) = 34,500,000 

ประเภทหลกัทรพัย/์ทรพัยส์นิ 
สดัสว่นการลงทนุ 

(รอ้ยละ) 
เงนิลงทนุ 

(บาท) 
ผลตอบแทนทีไ่ดร้บั+ เงนิที่

ลงทนุ (บาท) 

สว่นที ่1 : ตราสารแหง่หนี ้
และ/หรอืเงนิฝากและ/หรอืตราสาร
ทางการเงนิในตา่งประเทศและ/
หรอืในประเทศ 

89 30,705,000 34,500,000 

สว่นที ่2 : สญัญาวอรแ์รนท ์(Call 
Warrant)  

11 3,795,000 0 

รวมเงนิตน้และผลตอบแทน
ทัง้หมด ณ วันครบอายโุครงการ   

34,500,000 
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กรณีที ่2 Fund Final Level ของกองทุน PIMCO Funds Global Investors Series Plc. – Income 

Fund ณ วันพจิารณาสนิทรัพยอ์า้งองิ สงูกวา่ Fund Initial Level ของกองทุน PIMCO Funds Global 

Investors Series Plc. – Income Fund ณ วันเขา้ท าสัญญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) และเงนิบาท

แข็งคา่ เทยีบกับเงนิดอลลา่รส์หรัฐฯณ วนัพจิารณาสนิทรัพยอ์า้งองิ สญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant)  

Fund Final Level ของกองทุน PIMCO Funds Global Investors Series Plc. – Income Fund คอื 

118 และ อัตราแลกเปลีย่น คอื 34.00 บาท/ดอลลา่รส์หรัฐฯ 

ผลตอบแทนจากการลงทนุใน สญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant)  

= USD 1,000,000 x 150.00% x Max (0%, (118/100) – 100%)  

= USD 270,000 หรอื เทา่กับ 9,180,000 บาท (34.00 บาท/ดอลลา่รส์หรัฐฯ) 

 

ตัวอยา่งตารางแสดงผลตอบแทนของเงนิลงทนุ จ านวน 34,500,000 บาท แบง่ออกได ้ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจา่ยคนืเงนิจากการลงทนุ ณวนัครบอายโุครงการ (กอ่นหักคา่ใชจ้า่ย)  

= 34,500,000 + 9,180,000 = 43,680,000 บาท 

กรณีที ่3 Fund Final Level ของกองทุน PIMCO Funds Global Investors Series Plc. – Income 

Fund ณ วันพจิารณาสนิทรัพยอ์า้งองิสงูกวา่ Fund Initial Level ของกองทุน PIMCO Funds Global 

Investors Series Plc. – Income Fund ณ วันเขา้ท าสัญญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant)  และเงนิบาท

ออ่นคา่เทยีบกับเงนิดอลลา่รส์หรัฐฯ ณ วนัพจิารณาสนิทรัพยอ์า้งองิ สญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) 

Fund Final Level ของกองทุน PIMCO Funds Global Investors Series Plc. – Income Fund คอื 

118 และอัตราแลกเปลีย่น คอื 35.00 บาท/ดอลลา่รส์หรัฐฯ  

= USD 1,000,000 x 150.00% x Max (0%, (118/100) – 100%)  

= USD 270,000 หรอื เทา่กับ 9,450,000 บาท (35.00 บาท/ดอลลา่รส์หรัฐฯ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทหลกัทรพัย/์ทรพัยส์นิ 
สดัสว่นการลงทนุ 

(รอ้ยละ) 
เงนิลงทนุ 

(บาท) 
ผลตอบแทนทีไ่ดร้บั 

+ เงนิทีล่งทนุ (บาท) 

สว่นที ่1 : ตราสารแหง่หนี ้
และ/หรอืเงนิฝากและ/หรอืตราสาร
ทางการเงนิในตา่งประเทศและ/
หรอืในประเทศ 

89 30,705,000 34,500,000 

สว่นที ่2 : สญัญาวอรแ์รนท ์(Call 
Warrant)  

11 3,795,000 9,180,000 

รวมเงนิตน้และผลตอบแทน
ทัง้หมด ณ วันครบอายโุครงการ 

  
43,680,000 
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ตัวอยา่งตารางแสดงผลตอบแทนของเงนิลงทนุ จ านวน 34,500,000 บาท แบง่ออกได ้ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 
การจา่ยคนืเงนิจากการลงทนุ ณวนัครบอายโุครงการ (กอ่นหักคา่ใชจ้า่ย)  

= 34,500,000 + 9,450,000 = 43,950,000 บาท 

 
สรปุผลตอบแทนจากการลงทนุในสญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) 

กรณีที ่ Fund Final Level ของกองทนุ           

PIMCO GIS FUND                                

ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิ 

ผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดร้บัจากการลงทนุ

ในสญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) 

1 Fund Final Level  ต ่ากวา่ Fund Initial Level  

ณ วันเขา้ท าสญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) 

0 

2 Fund Final Level สงูกวา่ Fund Initial Level  

ณ วันเขา้ท าสญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) 

เงนิบาทแข็งคา่เมือ่เทยีบกบัดอลลารส์หรัฐ 

มลูคา่ตามขนาดของสญัญาวอรแ์รนท ์ 

(Call Warrant) x PR x [(Fund Final Level) / 

Fund Initial Level) – 100%] x อตัรา

แลกเปลีย่น ณ วันพจิารณาสนิทรัพยอ์า้งองิ 

3 Fund Final Level สงูกวา่ Fund Initial Level 

ณ วันเขา้ท าสญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) 

เงนิบาทออ่นคา่เมือ่เทยีบกบัดอลลารส์หรัฐ 

มลูคา่ตามขนาดของสญัญาวอรแ์รนท ์ 

(Call Warrant) x PR x [(Fund Final Level / 

Fund Initial Level) – 100%] x อตัรา

แลกเปลีย่น ณ วันพจิารณาสนิทรัพยอ์า้งองิ 

3) ขอ้มลูส าคัญเกีย่วกับหน่วยลงทนุของกองทนุ PIMCO Funds Global Investors Series Plc. – 

Income Fund ที ่สญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) ใชอ้า้งองิ 

PIMCO Funds Global Investors Series plc – Income Fund - กองทุนเปิดทีจั่ดตัง้ข ึน้ใน

ประเทศไอรแ์ลนด ์วัตถุประสงคข์องกองทุนคอืการท าก าไรใหส้งูสดุโดยสอดคลอ้งกับการจัดการลงทุนทีม่ี

ประสทิธภิาพ กองทุนจะใชก้ลยทุธก์ารลงทุนหลายภาคสว่นท่ัวโลกบนหลักการของการกระจายการลงทุนที่

หลากหลายของหลักทรัพยต์ราสารหนีท่ั้วโลก 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถเขา้ถงึขอ้มลูกองทุน PIMCO GIS Income Fund เพือ่ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่: 

https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/e-eur-hedged-acc 

 

ประเภทหลกัทรพัย/์ทรพัยส์นิ 
สดัสว่นการลงทนุ 

(รอ้ยละ) 
เงนิลงทนุ 

(บาท) 
ผลตอบแทนทีไ่ดร้บั 

+ เงนิทีล่งทนุ (บาท) 

สว่นที ่1 : ตราสารแหง่หนี ้
และ/หรอืเงนิฝากและ/หรอืตราสาร
ทางการเงนิในตา่งประเทศและ/
หรอืในประเทศ 

89 30,705,000 34,500,000 

สว่นที ่2 : สญัญาวอรแ์รนท ์(Call 
Warrant)  

11 3,795,000 9,450,000 

รวมเงนิตน้และผลตอบแทน
ทัง้หมด ณ วันครบอายโุครงการ 

  
43,950,000 

https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/e-eur-hedged-acc
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ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิทรพัยอ์า้งองิของสญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) ทีอ่า้งองิกบัผลตอบแทนของ 

PIMCO Funds Global Investors Series plc - Income Fund (Euro Class) 

 

   ขอ้มลู ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2562 
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึง่
ข ึน้กับปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ 
เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกับการเปลีย่นแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ อัตราดอกเบีย้ของตราสาร
หนี้ทีอ่อกใหม่ก็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมาก่อนหนา้จะมกีารซือ้ขายในระดับ
ราคาทีต่ ่าลง โดยกองทุนรวมทีม่อีายุเฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทุน (portfolio duration) สงูจะมี
โอกาสเผชญิกับการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ต า่กวา่ 

2. ความเสีย่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการลงทุนในตราสารทีม่อีตัราผลตอบแทนสูง (High Yield 
Instruments) กองทุนอาจลงทุนในพันธบัตรหรอืตราสารหนี้อืน่ๆ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพยีง 
ตราสารหนีแ้ละหรอืเงนิฝากในสถาบันการเงนิทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต า่กวา่อันดับทีส่ามาถลงทุน
ได ้(Non-Investment Grade) และทีไ่มไ่ดม้กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) ทีม่ผีลอัตรา
ตอบแทนสงู ตราสารเหลา่นีม้ักมไิดม้กีารซือ้ขายอยูใ่นตลาดหลักทรัพย ์และมักมกีารซือ้ขายในศนูย์
ซือ้ขายนอกจากตลาดหลักทรัพยซ์ ึง่มคีวามโปรง่ใสนอ้ยกวา่ และมสีว่นตา่งระหวา่งราคาเสนอซือ้กบั
ราคาเสนอขายที่กวา้งกว่า นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ผูอ้อกตราสารไม่ไดม้ี
หลักทรัพยซ์ือ้ขายอยูใ่นตลาดหลักทรัพยแ์หง่ใดๆ ซึง่ท าใหก้ารป้องกันความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนดังกล่าวท าไดย้ากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ ผูอ้อกตราสารที่มอีัตราผลตอบแทนสงูมักมคีวาม
เสีย่งทีเ่กดิจากความไมแ่น่นอน เกีย่วกับสภาพธรุกจิ การเงนิหรอืเศรษฐกจิ อันอาจท าใหผู้อ้อกตรา
สารไมส่ามารถช าระดอกเบีย้และเงนิตน้ไดต้ามก านหนด ซึง่สงูกวา่ผูอ้อกตราสารทีม่ผีลตอบแทนต า่
กวา่ เนือ่งจากโดยท่ัวไป ตราสารทีม่ผีลอัตราตอบแทนสงูมักจะมคีวามผันผวนสงูกวา่ และอาจเป็น
ตราสารดอ้ยสทิธกิว่าตราสารหรอืภาระผูกพันอืน่ๆ ที่มอียู่ของผูอ้อกตราสารซึง่อาจไดรั้บการค ้า
ประกันจากทรัพยส์นิทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมดของผูอ้อกตราสาร นอกจากนี้ ผูอ้อกตราสารดังกลา่ว
อาจไมไ่ดใ้หค้ ารับรองทางการเงนิ (financial covenants) ใดๆ หรอือยูภ่ายใตข้อ้จ ากัดเกีย่วกับการ
กอ่หนี้เพิม่ใดๆ ซึง่สง่ผลใหค้วามเสีย่งจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวของกองทุนสงูขึน้ มูลค่า
ตลาดของตราสารที่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได ้(Non-
Investment Grade) หรอื ไมไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) เหลา่นี้มแีนวโนม้ทีจ่ะ
สะทอ้นถงึพัฒนาการของธรุกจิมากกวา่ตราสารทีไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับที่
สามารถลงทุนได ้ซึง่จะตอบสนองกับความผันผวนของระดับอัตราดอกเบีย้ในตลาดโดยท่ัวไปเป็น
หลัก และมแีนวโนม้ที่จะมีความอ่อนไหวกับสภาวะเศรษฐกจิ มากกว่าตราสารที่จะไดรั้บการจัด
อันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้บรษัิททีอ่อกตราสารเหล่านี้มักจะมหีนี้สูง 
(highly leveraged) และอาจจะไมม่วีธิกีารจัดหาเงนิทุนในรูปแบบอืน่ ดังนัน้ จงึมคีวามเป็นไปไดท้ี่
การถดถอยของภาวะเศรษฐกจิครัง้ใหญ่อาจมผีลกระทบต่อตลาดส าหรับตราสารประเภทนี้อย่าง
รา้ยแรง และอาจมผีลกระทบในทางลบตอ่มลูคา่ของตราสารประเภทนี้ นอกจากนี้ มคีวามเป็นไปได ้
ทีภ่าวะเศรษฐกจิตกต า่อาจมผีลกระทบอยา่งรา้ยแรงตอ่ความสามารถของผูอ้อกตราสารทีจ่ะช าระคนื
เงนิตน้และดอกเบีย้ ท าใหม้คีวามเสีย่งจากการผดินัดของตราสารดังกลา่วมากขึน้ 

3. ความเสีย่งจากการท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้บาง
ประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทนุมกีารลงทนุ
ในหลักทรัพยด์ังกล่าวย่อมท าใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทุนในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน 
(Underlying Security) 

4. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทุน (Country Risk) ความเสีย่งที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุน เช่น การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบาย
ทางดา้นเศรษฐกจิ หรือสาเหตุอื่นๆ จนท าใหไ้ม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนไดต้รงตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
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5. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การ
เปลีย่นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มูลคา่ของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุน
ดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น แตข่ายท าก าไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิ
บาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทนุรวมลงทุนในชว่งทีบ่าทแข็งและขายท าก าไรในชว่ง
ทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กัน ดังนัน้ การป้องกันความเสีย่งจากอัตรา
แลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืส าคัญในการบรหิารความเสีย่งจากดังกลา่ว ซึง่ท าไดด้ังตอ่ไปนี ้

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่ง
จากอัตราแลกเปลีย่น เนือ่งจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมใน
การพจิารณาวา่จะป้องกันความเสีย่งหรอืไม ่

6. ความเสีย่งของการน าเงนิออกจากประเทศทีล่งทุน (Repatriation Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิ
จากการเปลีย่นแปลงนโยบายหรอืขอ้กฎหมาย 

7. ความเสีย่งจากการผดินดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณา
จากอันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทนุ (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถ
ในการช าระหนี้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนนิงานทีผ่่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร 
credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ ดังตอ่ไปนี้ 

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธบิาย 

ระดบัทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสงูทีส่ดุ มคีวามเสีย่งต า่ทีส่ดุทีจ่ะ

ไมส่ามารถช าระหนี้ไดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถอืวา่ มคีวามเสีย่งต า่

มากทีจ่ะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งต า่ทีจ่ะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้าม

ก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด ้

ตามก าหนด 

ระดบัทีต่ า่กวา่น่าลงทนุ 
ต า่กวา่ 

BBB 

ต า่กวา่ 

BBB(tha) 

ต า่กวา่ 

Baa 

ต า่กวา่ 

BBB 

ความเสีย่งสงู ทีจ่ะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้าม

ก าหนด 

 

8. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

1) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) 

เกดิจากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์

ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทุน

อาจมผีลการด าเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทุนในทรัพยส์นิดังนี้  

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่

ในอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
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2) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration 

Risk) เกดิจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิ

เหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกลา่วอาจมผีลการด าเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่

กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

3) ความเสีย่งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจาก

กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทุนใน

ตราสารทีผู่อ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว 

เช่น การเมืองเศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่า

กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 

 


