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 Principal Global Fixed Income Fund 
  30 April 2023 

Fund Features 
Fund Name (short) PRINCIPAL GFIXED 
Risk Level 5 (Moderate to High Risk) 

Fund Type  Fixed Income Fund, Feeder Fund 
Inception Date 6 December 2017 
Foreign Investment Policy Yes 

Foreign exchange rate  According to the discretion  
Policy of fund manager  
Registered fund size 3,000 MTHB 

Net Asset Value 333.23 MTHB 
Net Asset Value Per Unit 8.9409 THB 
Risk Involve               1. Market Risk         

   2. Liquidity Risk       
                                3. Country Risk       
  4. Currency Risk 

                                5. Credit Risk 
Dividend Policy Consider to pay not more than 12 times  
  a year. 

Please study the details of dividend 
payment conditions in the prospectus 

Trustee Kasikorn bank Plc. 

Registrar Principal Asset Management Co., LTD. 
AIMC Category Global Bond Discretionary F/X Hedge or  
   Unhedge 

…………………………………………………………………………………… 

 
Purchase/ Redemption 
Subscription Period Every business day from bank business 

hours to 3.30 pm 
Minimum Subscription 1,000 THB 
Redemption Period  Every business day from bank business 

hours to 3.00 pm 
Minimum Redemption Not defined 
Minimum Balance  Not defined 
Redemption Policy  Within 5 business days from NAV 

calculation date (NAV announce T+2, 

Settlement T+6, CIMBT at 11.30 a.m., SCB/ 
KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK at 
1.00 p.m.) 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

Fees to Unitholder (% of Trading Value)* 
Front-end fee Not more than 1.61% (Currently 1.00%) 
Back-end fee Not more than 1.07% (Waived) 
Switching Fee According to the conditions of sale and redemption of 

investment units 
*Fee included VAT. 

…………………………………………………………………………………… 

Fund Fee (% of NAV)* 
Management Fee Not more than 1.61% p.a. (Currently 0.9096%) 
Trustee Fee Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.0321%) 

Registrar Fee Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.3210%) 
Other Expense Not more than 3.09% p.a. (Currently 0.0662%)** 
Total Expense(TER) Not more than 5.35% p.a. (Currently 1.3289%)** 

*as of 1 Dec 21 - 30 Nov 22., Fee included VAT. 
**Other expenses ceiling and Total expenses ceiling are the expenses that 
    can only be estimated, while actual expenses are included both  

    estimated and unestimated. 
……………………………………………………………………………………. 
 

Investment Policy 
The fund has a policy to invest in or hold only investment units of the 
foreign mutual fund, PIMCO GIS Income Fund (Master Fund), share 

class I, on average in the accounting year of not less than 80% of the 
net asset value (feeder fund), the master fund registered in Ireland 
which managed by PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. PIMCO 

GIS Income Fund (Master Fund), share class I, has a primary objective 
to seek high current income, consistent with prudent investment 
management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. 

The Master Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified 
portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The 
Master Fund will generally allocate its assets among several 

investment sectors, which may include 
(1)  High yield and investment grade corporate bonds of issuers located 

in the EU and in non-EU countries, including emerging market 

countries. 
(2)  Global bonds and Fixed Income Securities issued by EU and non-EU 

governments, their agencies and instrumentalities. 

(3)  Mortgage-related and other asset-backed securities which may or 
may not be leveraged 

(4) Foreign currency positions, including currencies of emerging market 

countries 
In this regard, the master fund can invest in loan participations and/or 
loan assignments and/or credit default swap (protection seller). 

However, the proportion of investment in different sectors may change 
at any time. For these investments, the fund can be made both by 
investing directly in instruments and investing through derivatives. 
Master funds may invest in derivatives for efficient portfolio 
management. 
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Fund Performance VS Benchmark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Past performance of the fund is not a guarantee for future performance. 
Remark: Data as of 30 April 2023. The investors can verify daily asset value at 
www.principal.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asset Allocation 

 
 

Inquiry of Additional Information: Please contact our Client Service at (662) 686 9595 from 8.30 a.m. to 5.00 p.m. Mondays to Fridays  
(except on public holidays) for a personal investment consultation or any general investment queries. 

Principal Asset Management Company Limited 
44 CIMB THAI Bank Building, 16th Floor Langsuan Road, Lumpini Pathumwan, Bangkok 10330 Tel +(662) 686 9595 Website: www.principal.th 

 

 
• Investing in Investment Units is not a deposit and there is a risk of investment, Investors may receive more or less return investment than 

the initial investment. Therefore, investors should invest in this fund when seeing that investing in this fund suitable for investment 
objectives of investors and investors accept the risk that may arise from the investment. 

• In an unusual situation unitholders may not be able to redeem the investment units or may receive the redemption money later than the 
period that specified in the prospectus. 

• Investors should study the information in the prospectus to understand and should keep the prospectus as information for future 
reference and when in doubt, please contact the selling agent before investing. 

• Investors should understand product characteristics (mutual funds), conditions of return and risk before making an investment decision. 
• This document is for the purpose of dissemination of information in general, without the intention of making a proposal or inviting any 

person to purchase and/or sell investment products of the type described in this document. And not considered as consultancy or advice 
regarding any transaction involving the investment products of the companies mentioned herein. 

 
 

 

Top 5 Holding 

1. Unit Trust Fixed Income-US Dollar 98.55%  
2. Savings account 1.74%  
3. Other Assets/liability -0.29% 

Securities % of NAV 
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC:  
PIMINIA ID  

98.55 

Other Assets/liability -0.29 
Remark : Data as of 30 April 2023. The investors can verify daily asset value 

at www.principal.th 
 
 

 
       Fund Performance 

   YTD   3M    6M      1Y1      3Y1   5Y1    Since Inception1 

GFIXED (%) 0.44 -1.71 2.54 -1.92 0.86 -2.07 -2.05 
Benchmark (%) 2.38 0.28 3.65 -2.66 -3.21 -0.03 -0.61 
Information Ratio2 -1.32 -1.75 -0.49 0.12 0.76 -0.29 -0.20 
Standard Deviation (%) 5.36 5.38 5.92 6.31 5.74 8.00 6.01 
 1Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year 
  2 Information Ratio: Show fund managers’ ability to generate returns compare to risk 
 *Benchmark : LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85%  + LBUSTRUU Index (THB) 15% (source: Bloomberg as of 30 April 2023)  
effective from 4 January 2022 onwards before that using benchmark LBUSTRUU Index (THB) 50%  + LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 50%  
(28 January 2020 – 3 January 2022) 
 **Past performance of the fund is not a guarantee for future performance 

*Since inception to 27 January 2020, the fund invests in  
Templeton Global Total Return Fund.  
From 28 January 2020, the fund invests in PIMCO GIS Income Fund. 

 

http://www.principal.th/


หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม

Principal Global Fixed Income Fund  (PRINCIPAL GFIXED)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารหนี้, Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ PIMCO 
GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยกองทุนบริหารและ
จัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited.
กองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
แสวงหารายได้ในระดับสูงโดยผ่านการบริหารจัดการการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้าง
การเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสําคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภท
ต่างๆ และมีระยะเวลาครบกําหนดของตราสารที่แตกต่างกัน โดยลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วโลกอย่างน้อย 2 
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับ
กองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-
investment grade / unrated เกินกว่า 20 %แต่น้อยกว่า 60 % ของ 
NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 6 ธันวาคม 2560

วันเริ่มต้น class N/A

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 5 ปี 4 เดือน 15 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 6 ธันวาคม 2560

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 6 ธันวาคม 2560

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
ดัชนี Bloomberg US Aggregate Bond Index ในสกุลเงิน USD สัด
ส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน 
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่คํานวณผล
ตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตังแต่จัดตัง

กองทุน 0.44% -1.71% 2.54% -1.92% 0.86% -2.07% N/A -2.05%

ดัชนีชี้วัด* 2.38% 0.28% 3.65% -2.66% -3.21% -0.03% N/A -0.61%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 0.85% -1.05% 2.07% -4.14% -0.78% -0.38% -1.08% N/A

ความผันผวนกองทุน 5.36% 5.38% 5.92% 6.31% 5.74% 8.00% N/A 6.01%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 7.75% 7.88% 7.93% 8.14% 5.88% 5.70% N/A 5.79%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้  LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85%  + LBUSTRUU Index (THB) 15% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Unit Trust Fixed Income-US Dollar 98.55

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.74

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.29

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

FNMA TBA 3.5% FEB 30YR 6.40

FNMA TBA 4.0% MAR 30YR 5.50

FNMA TBA 6.0% JAN 30YR 2.90

BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS** 2.80

FNMA TBA 3.0% FEB 30YR 2.60

ที่มา: PIMCO GIS Income Fund 31 มีนาคม 2566

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามผู้ออก % ของ NAV

PIMCO Global Advisors Ireland Ltd 98.55

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) 1.74

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.29

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

IRELAND 98.55

THAILAND 1.45

ที่มา: PIMCO GIS Income Fund 31 มีนาคม 2566

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1,000.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1,000.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ -

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -20.17

Recovering Period 1 ปี 5 เดือน 

FX Hedging 94.92

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 6.73

Sharpe Ratio 0.08

Alpha 4.06

Beta 0.58

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.6100% 0.9096%

รวมค่าใช้จ่าย 5.3500% 1.3289%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ธ.ค. 64 - 30 พ.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 1.6100% 1.0000%

การรับซือคืน 1.0700% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.6100% 1.0000%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.0700% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : PIMCO GIS Income Fund ISIN code : IE00B87KCF77

Bloomberg code: PIMINIA

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
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1. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)  

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึ้นลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะ

เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะวเิคราะห์จากขอ้มูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั เพื่อ

กําหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตาม

ปัจจยัพืน้ฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยคํานึงถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึง่อาจส่งผลกระทบต่อ

การลงทุนในตราสารดงักล่าว 

2. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เน่ืองจากกองทุน หรือตราสารของกองทุน

อสงัหารมิทรพัยม์สีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ซึง่เป็นผูบ้รหิารกองทุน PIMCO GIS Income Fund จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอยา่ง

เพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

3. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk): 

เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศที่ลงทุน 

เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมผีลกระทบต่อ

ราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

กองทุนไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุน

อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

4   ความเส่ียงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) 

เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็นความ

เสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผู้

ลงทุนอาจไดร้บักําไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยจะใชก้าร

วเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

    5.  ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk)  

กองทุนหลกัสามารถลงทุนในตราสารแห่งหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต่ํากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) หรอื ทีไ่ม่มกีาร

จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Bond) ซึง่ตราสารดงักลา่วอาจไมส่ามารถชําระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามจํานวนหรอื เวลาทีก่ําหนด ผูล้งทุน

อาจมคีวามเสีย่งจากการผดินัดชําระหน้ีของผูอ้อกตราสาร ซึง่สง่ผลใหผู้ล้งทุนขาดทุนจากการลงทุนได ้

ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องของกองทุนหลกั 

1. ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) 

กองทุนรวมทีล่งทุนในตราสารหน้ีจะมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ มลูค่าของตราสารหน้ีโดยทัว่ไปจะเพิม่ขึน้เมื่ออตัราดอกเบีย้ลดลง และมี

มูลค่าลดลงเมื่อมกีารปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ย มคีวามเป็นไปได้ที่ความเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวจะส่งผลกระทบในทางลบต่อ

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืในมลูค่าของสนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุน ตราสารหน้ีทีม่รีะยะเวลาครบกาํหนดในระยะยาวมกัมคีวามอ่อนไหวต่อการ

เปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้มากกว่าหลกัทรพัยร์ะยะสัน้  

2. ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

ความเสีย่งจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูอ้อกตราสาร เป็นโอกาสทีผู่อ้อกตราสารจะไม่ชําระหนี้เงนิตน้และดอกเบีย้เมื่อครบกาํหนด 

ผู้ออกตราสารที่มคีวามเสีย่งจากความสามารถในการชําระหน้ีของผู้ออกตราสารสูง มกัให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามความเสีย่งที่เพิม่ขึน้  

ในทางตรงกนัขา้ม ผูอ้อกตราสารที่มคีวามเสีย่งจากความสามารถในการชําระหน้ีของผูอ้อกตราสารต่ํา มกัใหผ้ลตอบแทนที่ต่ําลงไปด้วย 

โดยทัว่ไปหลกัทรพัยข์องรฐับาลถอืเป็นหลกัทรพัยท์ีป่ลอดภยัทีส่ดุในขณะทีต่ราสารทีอ่อกโดยบรษิทัเอกชน ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต่ํากวา่

ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 



มคีวามเสีย่งดา้นเครดติมากทีสุ่ด  ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงสภาวะทางการเงนิของผูอ้อกตราสาร สภาพเศรษฐกจิและการเมอืงโดยทัว่ไป หรอื

การเปลีย่นแปลงสภาวะทางเศรษฐกจิและการเมอืง เป็นปัจจยัทีอ่าจมผีลกระทบต่อคุณภาพเครดติของผูอ้อก 

3. ความเส่ียงจากตราสารประเภท High Yield (High Yield Risk) 

กองทุนทีล่งทุนในหลกัทรพัยท์ีใ่หผ้ลตอบแทนสงูซึง่มกีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืต่ําว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้อาจจะตอ้งเผชญิกบัความ

เสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ ความเสีย่งจากความสามารถในการชําระหน้ีของผูอ้อกตราสาร และความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งมากกว่ากองทุนทีไ่ม่

ลงทุนในหลกัทรพัย์ดงักล่าว โดยหลกัทรพัย์ดงักล่าวจะเป็นหลกัทรพัย์เพื่อการเก็งกําไรโดยคํานึงถึงความสามารถที่จะจ่ายเงนิต้นและ

ดอกเบีย้ของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และจะมคีวามผนัผวนมากกวา่หลกัทรพัยท์ีม่กีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่าในกรณีทีต่ราสารมวีนัครบ

กําหนดเท่ากนั 

4. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 

ราคาของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนอาจจะขึน้หรอืลงกไ็ด ้และคาดเดาไม่ได ้หลกัทรพัยอ์าจจะมมีลูค่าที่ลดลงเน่ืองจากปัจจยัทีก่ระทบหลกัทรพัย์

ซึ่งไม่เกี่ยวกบัตวับรษิทัโดยเฉพาะ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกจิ การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ การเปลี่ยนแปลงของ

ค่าเงนิ หรืออาจจะเกิดขึ้นจากปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม เช่น การขาดแคลนแรงงาน หรือการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต 

สถานการณ์การแขง่ขนัในอุตสาหกรรม เป็นตน้ ซึง่โดยปกตแิลว้ตราสารทุนจะมคีวามผนัผวนทางราคามากกว่าตราสารหน้ี 

5. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเสีย่งน้ีจะเกดิขึน้เมื่อหลกัทรพัยนั์น้มกีารซื้อหรอืขายยาก การลงทุนในหลกัทรพัยท์ีส่ภาพคล่องต่ําอาจจะทําใหผ้ลตอบแทนของกองทุน

ลดลงเน่ืองจากอาจจะไม่สามารถขายหลกัทรพัยไ์ดใ้นราคาและเวลาทีเ่หมาะสมไดซ้ึง่จะส่งผลใหก้องทุนไมส่ามารถหาโอกาสในการลงทุนได้

อย่างเหมาะสม โดยความเสีย่งดงักล่าวอาจมาจากผลทางดา้นสภาวะเศรษฐกจิดว้ย กองทุนทีม่กีารลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศ และตรา

สารอนุพนัธ ์จะมคีวามเสีย่งดา้นน้ีสงู และโดยทัว่ไปแลว้ตราสารหน้ีทีม่รีะยะเวลาครบกําหนดทีย่าวนานกว่า จะมคีวามเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง

สงูกว่าตราสารหน้ีทีร่ะยะเวลาครบกําหนดทีส่ ัน้กว่า  

6. ความเส่ียงจากการทาํสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 

การทีก่องทุนลงทุนในตราสารอนุพนัธอ์าจจะมคีวามเสีย่งทีแ่ตกต่างหรอือาจจะมากกว่าการลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยนั์น้ เช่น ความเสีย่ง

ด้านสภาพคล่อง ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ ความเสีย่งดา้นตลาด เช่นเดยีวกบัการเพิม่ขึน้ของความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลงใน

วงเงิน margin และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของตราสารอนุพนัธ์อาจจะไม่มีความสมัพนัธ์โดยสมบูรณ์กบั

หลกัทรพัย์ที่ผูกตดิกบัตราสารอนุพนัธ์นัน้ๆ (underlying asset) ก็ได้ การที่กองทุนลงทุนในตราสารอนุพนัธ์อาจจะสญูเสยีเงนิมากกว่าเงนิ

ตน้ทีไ่ดล้งทุนและการใชต้ราสารอนุพนัธอ์าจทําใหก้องทุนมคีวามผนัผวนมากขึน้ 

7. ความเส่ียงของตราสารประเภท Mortgage (Mortgage Risk) 

กองทุนที่ซื้อหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวข้องกบั Mortgage จะมีความเสีย่งจากการที่การเพิม่ขึ้นของอตัราดอกเบี้ยจะทําให้ดูเรชัน่ของหลกัทรพัย์

ดงักล่าวเพิม่ขึน้ โดยทําให้มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ ผลลพัธ์ดงักล่าว อย่างเช่นในช่วงที่อตัราดอกเบีย้เพิม่ขึน้ 

กองทุนที่ถอืหลกัทรพัยด์งักล่าวจะมคีวามผนัผวนทีส่งูขึน้ (extension risk) ส่วนกรณีเมื่ออตัราดอกเบีย้ลดลง อาจมกีารชําระเงนิคนืไดก้่อน

กําหนด ซึง่จะลดผลตอบแทนของกองทุนลงเพราะว่ากองทุนจะตอ้งนําเงนินัน้ไปลงทุนต่อดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีล่ดลง 

8. ความเส่ียงท่ีเกิดจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk) 

การลงทุนในหลกัทรพัย์ในตลาดเกดิใหม่อาจจะมคีวามเสีย่งด้านตลาด ความเสีย่งดา้นเครดติ ความเสีย่งด้านค่าเงนิ ความเสีย่งดา้นสภาพ

คล่อง ความเสีย่งดา้นกฎหมายและการเมอืง ทีแ่ตกต่างไปจากการลงทุนในหลกัทรพัยข์องประเทศทีพ่ฒันาแลว้ โดยการลงทุนในหลกัทรพัย์

ในตลาดเกดิใหม่อาจมขีอ้จํากดัในการชดเชยความสญูเสยีหรอืมคีวามสามารถในการทํากําไรทีน้่อยกว่า เน่ืองจากตลาดดงักลา่วมคีวามผนั

ผวนที่สูง สภาพคล่องต่ํา และมมีลูค่าทีร่ะบุไดย้ากเมื่อเทยีบกบัหลกัทรพัยใ์นประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เหตุผลหน่ึงกเ็น่ืองจากระบบการซื้อขาย

หลกัทรพัยข์องตลาดเกดิใหม่นัน้อาจมรีะบบทีล่า้หลงัและความโปร่งใสต่ํา 

9. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 

การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นอาจทําใหก้องทุนมมีลูค่าทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงกไ็ด ้ซึ่งอตัราแลกเปลีย่นอาจผนัผวนอย่างมนัียสาํคญัใน

ช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งโดยหลกัแล้วจะเป็นผลมาจากอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และอาจเป็นผลมาจากอตัรา

ดอกเบีย้ รวมทัง้การแทรกแซงค่าเงนิโดยรฐับาลหรอืธนาคารกลาง และในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนในสกุลเงนิต่างๆแต่พอถงึเวลากลบันํา

เงนินัน้ออกนอกประเทศไม่ได ้หรอืกรณีทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตใหก้องทุนลงทุนในสกุลเงนิต่างๆ จะส่งผลใหก้องทุนมสีภาพคล่องทีต่ํ่าลงดว้ย 
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