iPO: วันที) 19 – 26 พฤษภาคม 2563

ข้ อมูล ณ วันที) 29 เมษายน 2563

หนังสือชีชวนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไดเวอร์ ซไิ ฟด์ อนิ คัม
Krungsri Diversified Income Fund (KFDIVERSE)
(ชนิ
ชนิดรั บซือคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัต:ิ KFDIVERS-R)

บลจ.กรุ งศรี จํากัด
ซึ"งได้ รับการรั บรองโดย CAC*
(*โครงการแนวร่
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
การทุจริ ตของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย)
ไทย

กองทุนรวมตราสารหนี
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที"เน้ นลงทุนแบบมีความเสี"ยงต่ างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
อะไร
กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร?
ใคร
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
ศษ
สัดส่ วนของประเภททรั พย์ สินที"ลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลอื"นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่
รวม ใช่ การฝากเงิ
การฝากเงิน

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
อะไร
(1) นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไดเวอร์ ซิไฟด์อินคัม: จะนําเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื)อ PIMCO GIS
Diversified Income Fund, Class Institutional - Income (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี)ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80 ของมูมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุน PIMCO GIS Diversified Income Fund (กองทุ
(
นหลัก): มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี
ตราสารหนี =ของบริ ษัทต่างๆ ทัว) โลก
อย่างน้ อย 2 ใน 3 ของมูลค่
ลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน โดยจะกระจายการลงทุนในตราสารหนี =ที)มีวนั ครบกําหนดอายุของตรา
สารที)แตกต่างกัน ซึ)งรวมถึงตราสารหนีท= ี)จัดอยู่ในระดับที)สามารถลงทุนได้ (Investment
Investment grade)
grade ตราสารหนีท= ี)ให้
ผลตอบแทนสูง (High
High Yield) และตราสารหนี =แปลงสภาพ (Convertible Securities) นอกจากนี = กองทุนหลักอาจลงทุน
ในตราสารหนีที=ที)ได้ รับการจัดอันดับเครดิตตํ)ากว่า B โดยจะลงทุนได้ ไม่เกิน 10% ของทรัพย์สนิ ของกองทุนหลัก
กองทุนไทยอาจลงทุ
อาจลงทุนในตราสารหนี =ที)มีอนั ดับความน่
บความน่าเชื)อถือตํ)ากว่าที)สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade)
หรื อตราสารหนี =ที)ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื)อถือ (Unrated) โดยมีสดั ส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่
เกิ นร้ อยละ 20 ของมูล ค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุน และเมื)อรวมกับกองทุนหลัก จะมีสดั ส่วนการลงทุนในตราสาร
ดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน นอกจากนี = กองทุนอาจลงทุนในตราสารที)มีสญ
ั ญาซื =อขาย
ล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี)ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้ เป็ นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund
Fund of Funds) หรื อกองทุนรวมที)มีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรื
โดยตรงในตราสารและ อหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อ
สามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้ ระดับความเสี)ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เพิ)มขึ =น ทังนี
= = ให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ)งขึ =นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็ นไปเพื)อ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
(คุคุณสามารถศึกษาข้ อมูลกองทุนหลักได้ จาก www.pimco.com)

(2) กลยุทธ์ ในการบริหารจั
รจัดการลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไดเวอร์ ซิไฟด์อินคัม มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื)อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management)
ส่วนกองทุนหลัก PIMCO GIS Diversified Income Fund มีกลยุทธ์ในการบริ หารแบบเชิงรุก (Active Management)

กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร?
ใคร
ผู้ ลงทุนที)สามารถรับความผันผวนของราคาหลั
ผวนของ
กทรัพย์ที)กองทุนหลักไปลงทุน ซึ)งอาจจะปรับตัวเพิ)มสูงขึ =นหรื อลดลงจนตํ)า
กว่ามูลค่าที)ลงทุนและทําให้ ขาดทุนได้
ผู้ลงทุนที)คาดหวังผลตอบแทนที)สงู กว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที)อาจตํ)ากว่าหุ้นได้

กองทุนรวมนีไม่ เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนที)เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที)แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยูค่ รบ
ผู้ ลงทุนที)ต้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี =ที)มีคณ
ุ ภาพดี สภาพคล่องสูงและมีความผันผวนของราคาตํ)า เนื)องจากกองทุน
รวมนี =ไม่ถกู จํากัดโดยกฏเกณฑ์ให้ ต้องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน

ทําอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี
และความเสี"ยงของกองทุนนี
อ่ านหนั
หนังสือชี =ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
อย่ าลงทุนหากไม่ เข้ าใจลักษณะและความเสี"ยงของกองทุนรวมนีดีพอ
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คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนที"สาํ คัญ
กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี =ที)มีอนั ดับความน่าเชื)อถือตํ)ากว่าที)สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรื อตรา
สารหนี =ที)ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื)อถือ (Unrated) โดยตราสารดังกล่าวอาจเป็ นตราสารหนี =ของบริ ษัทที)อยูใ่ นกลุม่ ประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย) งสูงขึ =นจากการไม่ได้ ชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี =ย
กองทุนหลักอาจทําสัญญาซื =อขายล่วงหน้ าเพื)อป้องกันความเสี)ยงด้ านอัตราแลกเปลี)ยนโดยขึ =นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุนหลัก กองทุนจึงอาจมีความเสีย) งจากอัตราแลกเปลีย) น (Exchange Rate Risk)
กองทุนไทยและ/หรื อกองทุนหลักอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ) สัญญาซื =อขายล่วงหน้ าเพื)อเพิ)มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน และ
อาจลงทุนในตราสารที)มีสญ
ั ญาซื =อขายล่วงหน้ าแฝง จึงมีความเสี)ยงมากกว่ากองทุนรวมที)ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
เนื)องจากใช้ เงินลงทุนในจํานวนที)น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
กองทุน ไทยและ/หรื อกองทุนหลักมี ก ารลงทุน ในตราสารหนี ท= ี) มีอัน ดับ ความน่า เชื) อ ถื อ ตํ) ากว่าที) ส ามารถลงทุนได้ (Non investment grade) หรื อตราสารหนี =ที)ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื)อถือ (Unrated) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี)ยงสูงขึ =นจากการ
ไม่ได้ ชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี =ย
กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกรณีที)วนั ทําการซื =อขายใด มีรายการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 10
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนที)ต้องการไถ่ถอนตามสัดส่วนที)ขอไถ่ถอน
เพื)อให้ มลู ค่าการไถ่ถอนในวันทําการซื =อขายนันๆ
= ไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลัก และจะพิจารณาการ
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในส่วนที)เกินกว่าอัตราที)กําหนดในวันทําการซื =อขายถัดไป ซึง) อาจส่งผลทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับชําระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าที)กําหนดไว้
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้ แก่ ชนิดสะสมมูลค่า และรับซื =อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทังนี
= = ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถสับเปลี)ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี =ได้ ตามเงื)อนไขที)บริ ษัทจัดการกําหนด และบริ ษัทจัดการจะแยก
คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนแต่ละชนิด โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าเท่ากันหรื อแตกต่าง
กันได้
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักโดยรายงานการถือครองหน่วยลงทุนตังแต่
= ร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
=
นให้ กับผู้มีอํานาจหน้ าที)ของกองทุนหลัก และอาจนําส่งข้ อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวเช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ/หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง เป็ นต้ น และ/หรื อขอข้ อมูลหรื อเอกสารเพิ)มเติม
อื)นใดจากผู้ถือหน่วยลงทุนในภายหลังก็ได้ เพื)อให้ เป็ นไปตามที)กองทุนหลักร้ องขอ หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้
ข้ อมูลหรื อเอกสารเพิ)มเติมดังกล่าวหรื อมีพฤติกรรมเข้ าข่ายและ/หรื อมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลทําให้ บริ ษัทจัดการไม่
สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที)จะระงับหรื อหยุดให้ บริ การและดําเนินการคืนเงิน
ลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
= = ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะไม่สามารถนําเรื) องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริ ษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
กองทุนรวมนี =ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย) งของพอร์ ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้ วย
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1. ความเสี"ยงจากการผิดนัดชําระหนีของผู้ออกตราสาร (credit risk)
อันดับความน่ าเชื"อถือส่ วนใหญ่ ของกองทุน

credit rating ตาม
international credit rating

AAA

AA, A

BBB

ตํ"ากว่ า BBB

unrated

ตํ"า

สูง

*ตราสารหนี =ที)มีอนั ดับความน่าเชือ) ถือตํ)ากว่า BBB เท่ากับ 22% ของกองทุนหลักตามมูลค่าตลาด (ข้ อมูล ณ 31 มีนาคม 2563)
หมายเหตุ : แรเงากรณีที)กองทุนลงทุนในอันดับความน่าเชื)อถือนันเกิ
= นกว่า 20% ของ NAV

2. ความเสี"ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน
อายุเฉลี)ยของทรัพย์สินที)ลงทุน

ตํ"ากว่ า 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

ตํ"า

ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน (SD)

สูง
< 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ตํ"า

สูง

3. ความเสี"ยงจากการลงทุนกระจุกตัว
- ความเสี"ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ"ง (high issuer concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก
ตราสารรวม

< 10%

10 - 20%

50 - 80%

20 - 50%

> 80%

ตํ"า

สูง

- ความเสี"ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ"ง (high sector concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม

< 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ตํ"า

สูง

- ความเสี"ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ"ง (high country concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

< 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ตํ"า

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

4. ความเสี"ยงจากการเปลี"ยนแปลงของอัตราแลกเปลี"ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี)ยง fx

ทังหมด/เกือบทังหมด
ตํ"า

บางส่ วน

ดุลยพินจิ

ไม่ ป้องกัน
สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี)ยงจากการเปลี)ยนแปลงของอัตราแลกเปลี)ยนไม่น้อยกว่า 90% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
ข้ อมูล ณ 31 มีนาคม 2563
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ)มเติมได้ ที) www.krungsriasset.com
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สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที"ลงทุน
ข้ อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก

แหล่งที)มา : Factsheet ของกองทุนหลัก PIMCO GIS Diversified Income Fund, Class Institutional - Income (USD)
ณ วันที) 31 มีนาคม 2563
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ค่ าธรรมเนียม
*ค่ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที)คณ
ุ จะได้ รับ
ดังนัน= คุณควรพิจารณาการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่ าธรรมเนียมที"เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)
NAV
ค่ าธรรมเนียมที"เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม

ค่ าธรรมเนียมที"เรี ยกเก็บจริ ง
% ต่ อปี ของ NAV

6.00

สูงสุดไม่ เกิน
4.6549

5.00
4.00
3.00

สูงสุดไม่ เกิน
2.2470
2470

สูงสุดไม่ เกิน
2.1400

2.00
0.9630

1.00

สูงสุดไม่ เกิน
0.1605

สูงสุดไม่ เกิน
0.1070

1.1556

0.1605

0.0321

0.00

การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

ค่ าใช้ จ่ายอื"น

รวมค่ าใช้ จ่าย

หมายเหตุ : คุณสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที)เรี ยกเก็บจริ งจากกองทุนย้ อนหลังได้ ที) www.krungsriasset.com

ค่ าธรรมเนียมที"เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือขาย)
อขาย
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
(1) ในช่วงการเสนอขายครัง= แรก ตามแต่ยอดเงินลงทุน
น้ อยกว่า 30 ล้ านบาท
ตังแต่
= 30 ล้ านบาทขึ =นไป
(2) ภายหลังการเสนอขายครัง= แรก ทุกยอดเงินลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื =อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย) นหน่วยลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย) นหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริง

2.00 %
2.00 %
2.00 %
2.00 %
2.00 %
2.00 %
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรื อ
เศษของ 1,000
50 บาท
ตามที)จ่ายจริ ง

1.00 %
0.75 %
1.00 %
ยังไม่เรี ยกเก็บ
เช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
ยังไม่เรี ยกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรื อ
เศษของ 1,000
50 บาท
ตามที)จ่ายจริ ง

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จ่ายอื)นๆ
หมายเหตุ :
ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย) นหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้ กองทุนนี =
(1) บริ ษัทจัดการจะไม่
(2) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที)เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื
และ หรื อผู้สงั) ซื =อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราที)รวมภาษี มลู ค่าเพิ)ม
หรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื)นใดแล้ ว
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทุนหลัก PIMCO GIS Diversified Income Fund, Class Institutional - Income (USD)
1. ค่ าใช้ จ่ายที"เรียกเก็บจากผู้ซอหรื
ื อผู้ถอื หน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 5.00% (ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ)*

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื =อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที"เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.69%**

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอื)นๆ

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทังหมด
=

0.69%

หมายเหตุ :
* กองทุน PIMCO GIS Diversified Income Fund, Class Institutional - Income (USD) ได้ ยกเว้ นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ให้ กบั กองทุนเปิ ดกรุงศรี ไดเวอร์ ซไิ ฟด์อินคัม
** กองทุนหลักอาจเพิม) เติมหรื อเปลีย) นแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
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ผลการดํดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ)งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชีวัด/อ้ างอิง (Benchmark) คือ
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.34%
2. ICE BofAML BB-BB Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33%
3. JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33%
บริ ษัทจัดการจะใช้ ตวั ชี =วัดตามกองทนหลักในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสี)ยงด้ านอัตรา
แลกเปลี
เปลี)ยน เพื)อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที)คํานวณผลตอบแทน

ประเภทกองทุนรวมเพื"อใช้ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Bond Discretionary F/X
Hedge or Unhedge
*คุณสามารถดูข้อมูลที)เป็ นปั จจุบนั ได้ ที) www.krungsriasset.com

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

หมายเหตุ :
(1) ที)มา: Factsheet ของกองทุนหลัก PIMCO GIS Diversified Income Fund, Class Institutional - Income (USD)
ณ วันที) 31 มีนาคม 2563
(2) ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้ เป็ นสิง) ยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
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ข้ อมูลอื"นๆ
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

วันที"จดทะเบียน

28 พฤษภาคม 2563

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ซือและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการซือ :
ช่วง IPO: ระหว่างวันที) 19 – 26 พฤษภาคม 2563 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ าย
ทังนี
= = จะรับชําระเป็ นเช็คจนถึงวันที) 26 พฤษภาคม 2563
หลัง IPO: เริ) มตังแต่
= วนั ที) 4 มิถนุ ายน 2563 เป็ นต้ นไป ทุกวันทําการซื =อขายของกองทุน
ภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขันตํ
= )าของการซื =อครัง= แรก : 2,000 บาท
มูลค่าขันตํ
= )าของการซื =อครัง= ถัดไป : 2,000 บาท
วันทําการขายคืน :
เริ) มตังแต่
= วนั ที) 4 มิถนุ ายน 2563 เป็ นต้ นไป ทุกวันทําการซื =อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขันตํ
= า) ของการขายคืน
: 2,000 บาท
ยอดคงเหลือขันตํ
= า)
: 200 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+3 คือ 3 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน
โดยไม่นบั รวมวันหยุดต่างประเทศ
*บริ
บริ ษัทจัดการจะรับซื =อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติโดยสับเปลีย) นหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิ ดกรุงศรี
ตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) ปี ละ 4 ครัง= และการรับซื =อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตดิ งั กล่าว
จะทําให้ จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ ที) : เว็บไซต์ www.krungsriasset.com

รายชื"อผู้จัดการกองทุน

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือคืน

ชื"อ นามสกุล

ขอบเขตหน้ าที"

วันที"เริ"มบริหารกองทุนรวมนี

นายจาตุรันต์ สอนไว
นายชูศกั ดิ~ อวยพรชัยสกุล

ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ

28 พฤษภาคม 2563

ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ

28 พฤษภาคม 2563

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1572 หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื =อคืนหน่วยลงทุนที)ได้ รับการแต่งตังจากบริ
=
ษัทจัดการ
ทังนี
= = คุณสามารถตรวจดูรายชื)อผู้สนับสนุนการขายฯ เพิม) เติมได้ ที) www.krungsriasset.com

ติดต่ อสอบถาม
รับหนังสือชีชวน
ร้ องเรียน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน= 1-2 โซนเอ ชัน= 12 ชัน= 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Website : www.krungsriasset.com Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื =อคืนหน่วยลงทุน

ธุรกรรมที"อาจก่ อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุ
สามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ) าจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ ที)
www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html
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สรุปข้ อมูลสําคัญที"ผ้ ูลงทุนควรทราบเกี"ยวกับกองทุน PIMCO GIS Diversified Income Fund, Class Institutional - Income (USD) (กองทุนหลัก):
ชื"อกองทุน:
ลักษณะเฉพาะของ Class
Institutional - Income (USD):
วันที"จดทะเบียนกองทุน:
วัตถุประสงค์ และนโยบายการ
ลงทุน:

ตัวชีวัด (Benchmark):

อายุโครงการ:
บริษัทจัดการกองทุน:
ผู้เก็บรักษาทรัพย์ สินของกองทุน:
เว็บไซต์ :

PIMCO GIS Diversified Income Fund, Class Institutional - Income (USD)
(1) เป็ น Class ที)ทําการซื =อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
(2) ขายให้ กบั ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และมีการจ่ายเงินปั นผล
8 กันยายน 2551
กองทุนมีวตั ถุประสงค์การลงทุนเพื)อสร้ างผลตอบแทนโดยรวมสูงที)สุดและสอดคล้ องกับการบริ หารการลงทุน
ด้ วยความรอบคอบ
กองทุนลงทุนในตราสารหนี =หลากหลายประเภท ซึง) มีอายุของตราสารที)แตกต่างกัน ในสัดส่วนอย่างน้ อยสองใน
สามของทรัพย์สินของกองทุน โดยทัว) ไปแล้ วอายุเฉลี)ยของตราสารหนีท= ี)กองทุนลงทุนจะอยู่ภายในระยะเวลา
+ 2 ปี ของอายุเฉลี)ยของดัชนี 3 ดัชนีที)มีการถ่วงนํา= หนักเท่าเทียมกัน ได้ แก่ Bloomberg Barclays Global
Aggregate Credit ex-Emerging Markets, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield
Constrained Index, และ JPMorgan EMBI Global ซึง) ทัง= 3 ดัชนีดงั กล่าวล้ วนมีการป้องกันความเสี)ยงอัตรา
แลกเปลี)ยนเมื)อเทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี =ที)ออกโดยบริ ษัทต่าง ๆ ที)มีอายุของตราสารแตกต่างกัน และอาจนําทรัพย์สิน
ทังหมดของกองทุ
=
นไปลงทุนในหลักทรัพย์ที)มีอนั ดับเครดิตตํ)ากว่าระดับที)น่าลงทุนที)อยู่ระหว่างการผิดนัดชําระ
ดอกเบี =ยหรื อชําระคืนเงินต้ น หรื อมีความเสี)ยงว่าจะผิดนัดชําระหนี =ในระยะเวลาอันใกล้ ทังนี
= = กองทุนอาจลงทุน
ในหลักทรัพย์ที)ได้ รับการจัดอันดับเครดิตตํ)ากว่า B โดย Moody’s หรื อ S&P หรื อ Fitch (หรื อเป็ นหลักทรัพย์ซงึ)
ที)ป รึ ก ษาการลงทุน เห็นว่า มี คุณ ภาพที) ใ กล้ เ คีย งกัน ในกรณี ที) ไ ม่มี ก ารจัด อันดับ เครดิต สํ า หรั บ หลัก ทรั พ ย์
ดังกล่าว) ได้ ไม่เกิน 10% ของทรั พย์สินของกองทุน นอกจากนี = กองทุนยังอาจลงทุนในตราสารหนีท= ี)ออกโดย
บริ ษัทที)มีความเกี)ยวข้ องทางการเงินและธุรกิจกับหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่โดยไม่จํากัดสัดส่วน
การลงทุน
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที)สามารถแปลงสภาพเป็ นตราสารทุนได้ ในสัดส่วนไม่เกิน 25% ของทรัพย์สิน
ทังหมด
=
และอาจลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของทรั พย์สินทังหมด
=
ทังนี
= = กองทุนมีเพดานการ
ลงทุนโดยรวมไม่เกินหนึ)งในสามของทรั พย์สินทังหมดในหลั
=
กทรั พย์เหล่านี = คือ (1) หลักทรัพย์ที)สามารถแปร
สภาพเป็ นตราสารทุน (2) ตราสารทุน (รวมถึงใบสําคัญแสดงสิทธิ~ในการแปลงสภาพเป็ นตราสารทุน) (3) บัตร
เงินฝาก และ (4) ตัว† แลกเงินที)ธนาคารรับรอง นอกจากนี = กองทุนอาจลงทุนไม่เกิน 10% ของทรัพย์สินทังหมด
=
ในหน่วยลงทุนของโครงการกองทุนรวมอื)นๆ และอาจลงทุนไม่เกิน 10% ของทรัพย์สินทังหมดในหลั
=
กทรัพย์ที)มี
สภาพคล่องตํ)าและตราสารในตลาดเงิน ได้ แก่ Loan Participations และ Loan Assignments
กองทุนอาจมีไว้ ซงึ) ตราสารหนี =ทังในสกุ
=
ลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ และสกุลเงินอื)น ๆ โดยตราสารในสกุลเงินที)ไม่ใช่
ดอลลาร์ สหรัฐฯ จะต้ องมีสดั ส่วนไม่เกิน 20% ของทรัพย์สินรวม ดังนัน= การเคลื)อนไหวของราคาตราสารหนี =ทัง=
ในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ และสกุลเงินอื)น ๆ จึงอาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ เช่น ฟิ วเจอร์ ส, ออปชัน) , สัญญาสวอป (ซึง) อาจเป็ นตราสารที)อยู่ในตลาด
หลัก ทรั พย์ ห รื อ นอกตลาดหลัก ทรั พ ย์ ) และอาจเข้ า ทํา สัญ ญาซื อ= ขายเงิน ตราต่า งประเทศล่ วงหน้ า โดยมี
วัตถุประสงค์ในการใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เหล่านี =เพื)อ (1) ป้องกันความเสี)ยง และ/หรื อ (2) เพื)อวัตถุประสงค์ในการ
ลงทุน และ/หรื อ (3) เพิ)มประสิทธิภาพในการบริ หารการลงทุน
(สามารถดูร ายละเอี ยดของนโยบายการลงทุน เพิ มเติม ได้ จากหนั งสื อ ชี" ชวนของกองทุ น PIMCO
Funds: Global Investors Series plc)
1/3 each - Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged; ICE
BofAML BB B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged; and JPMorgan
EMBI Global, USD Hedged
ไม่กําหนด
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
สามารถดูข้อมูลหนังสือชี =ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื)นเพิ)มเติมได้ ที)เว็บไซต์:
https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/diversified-income-fund/inst-inc
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การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
= ได้ อยูภ่ ายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี)ยงจากการ
ลงทุนซึง) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง= และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี =ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี =มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี =ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที)เสนอขายนัน=
ทังนี
= = บริ ษัทจัดการได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี =ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที) 29 เมษายน 2563 แล้ วด้ วยความระมัดระวังใน
ฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้ ผ้ อู ื)นสําคัญผิด
ผู้ลงทุนสามารถซื =อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Linked) ของกองทุนนี =ได้ โดยติดต่อกับบริ ษัทประกันชีวิตที)บริ ษัทจัดการ
กําหนด ทังนี
= = การซื =อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกําหนดและวิธีปฏิบตั ิที)แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที)ซื =อขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนนี =เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนจะได้ รับเงินขายคืนหน่วยลงทุนจากบริ ษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
= วนั ถัด
จากวันที)คํานวณ NAV โดยมีวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที)กําหนดไว้ ในกรมธรรม์ฯ

คําอธิบายความเสี"ยง
ความเสี"ยงจากการผิดนัดชําระหนีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
ความเสีย) งจากการผิดนัดชําระหนี =ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื)อถือของตราสารที)ลงทุน
(credit rating) ซึง) เป็ นข้ อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี = โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที)ผา่ นมาและฐานะการเงินของ
ผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี =
ระดับการลงทุน

ระดับที"น่าลงทุน

ระดับที"ต"าํ กว่ า
น่ าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที)สดุ มีความเสีย) งตํ)าที)สดุ ทีจ) ะไม่สามารถ
ชําระหนี =ได้ ตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสีย) งตํา) มากทีจ) ะไม่
สามารถชําระหนี =ได้ ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสีย) งตํา) ที)จะไม่สามารถชําระหนี =ได้ ตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ตํ)ากว่า
BBB

ตํ)ากว่า
BBB(tha)

ตํ)ากว่า
Baa

ความเสีย) งปานกลางทีจ) ะไม่สามารถชําระหนี =ได้ ตามกําหนด

ตํ)ากว่า ความเสีย) งสูงที)จะไม่สามารถชําระหนี =ได้ ตามกําหนด
BBB
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ความเสี"ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (Market Risk)
(1) เกิดจากการเปลีย) นแปลงของอัตราดอกเบี =ยซึง) ขึ =นกับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและ
=
ต่างประเทศ เป็ นต้ น โดยราคาตราสารหนี =จะเปลีย) นแปลงในทิศทางตรงข้ ามกับการเปลี)ยนแปลงของอัตราดอกเบี =ย เช่น หากอัตรา
ดอกเบี =ยในตลาดเงินมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ =น อัตราดอกเบีย= ของตราสารหนีท= ี)ออกใหม่ก็จะสูงขึน= ด้ วย ดังนันราคาตราสารหนี
=
ท= ี)
ออกมาก่อนหน้ าจะมีการซื =อขายในระดับราคาที)ตํ)าลง โดยกองทุนรวมที)มีอายุเฉลีย) ของทรัพย์สนิ ที)ลงทุน (portfolio duration) สูงจะ
มีโอกาสเผชิญกับการเปลีย) นแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที)มี portfolio duration ตํ)ากว่า
(2) ความเสีย) งที)มีมลู ค่าของหลักทรัพย์ที)กองทุนรวมลงทุนจะเปลี)ยนแปลงเพิ)มขึ =นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
การลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
=
างประเทศ เป็ นต้ น ซึ)งจะพิจารณาได้ จากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม
หากกองทุนรวมมีคา่ SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลีย) นแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู

ความเสี"ยงจากการเปลี"ยนแปลงของอัตราแลกเปลี"ยน (Currency Risk)
ความเสีย) งจากการเปลีย) นแปลงของอัตราแลกเปลีย) น (Currency Risk) หมายถึง การเปลีย) นแปลงของอัตราแลกเปลี)ยนมีผลกระทบต่อ
มูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที)เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที)บาทแข็ง กองทุนรวมจะ
ได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที)บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที)บาทอ่อนก็อาจได้ ผลตอบแทน
มากขึ =นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน= การป้องกันความเสีย) งจากอัตราแลกเปลีย) นจึงเป็ นเครื) องมือสําคัญในการบริ หารความเสี)ยง ซึ)งทําได้
ดังต่อไปนี =
ป้องกันความเสี"ยงทังหมดหรือเกือบทังหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสีย) งจากอัตราแลกเปลีย) น
ป้องกันความเสี"ยงบางส่ วน โดยต้ องระบุ สัดส่ วนการป้องกันความเสี"ยงไว้ อย่ างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี)ยงจากอัตรา
แลกเปลีย) น
อาจป้องกันความเสี"ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย) งจากอัตราแลกเปลีย) น เนื)องจากการป้องกัน
ความเสีย) งขึ =นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสีย) งหรื อไม่
ไม่ ป้องกันความเสี"ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสีย) งจากอัตราแลกเปลีย) น

ความเสี"ยงจากการกระจุกตัวลงทุน (High Concentration Risk)
(1) ความเสี"ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนี"ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง) หากเกิดเหตุการณ์ที)สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรื อความมัน) คงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที)ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที)กระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี"ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ" ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ)งหากเกิดเหตุการณ์ที)สง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน=
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที)ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที)กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี"ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ"ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ)งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ)งหากเกิดเหตุการณ์ที)สง่ ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้ น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที)ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที)กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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