
ข�อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณต�องระวังอะไรเป�นพิเศษ?

สัดส$วนของประเภททรัพย(สินท่ีลงทุน

ค$าธรรมเนียม

ผลการดําเนินงาน

ข�อมูลอ่ืนๆ

กองทุนเป/ด แอล เอช โกลบอล อินคัม
LH Global Income Fund (LHGINCOME)

(ชนิดสะสมมูลค$า : LHGINCOME-A)
กองทุนรวมผสม

โดยกองทุนลงทุนในหน$วยลงทุนต$างประเทศ Fund of Funds 
กองทุนรวมท่ีเน�นลงทุนแบบมีความเส่ียงต$างประเทศ

หนังสือช้ีชวนส$วนสรุปข�อมูลสาํคัญ

บริษัทหลักทรัพย(จัดการกองทุน
แลนด( แอนด( เฮ�าส( จํากัด
การเข�าร$วมการต$อต�านทุจริต: 
ได�รับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวร$วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต$อต�านการ
ทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption "CAC") ของสมาคมส$งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การลงทุนในกองทุนรวมไม$ใช$การฝากเงิน
ผู�ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย$างละเอียดถ่ีถ�วนก$อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข�อสงสัยหรือต�องการข�อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต$อบริษัทจัดการหรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

กองทุนจะลงทุนในหน/วยลงทุนของกองทุนต/างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต/างประเทศท่ัวโลก โดย
เฉล่ียในรอบป;บัญชีไม/น�อยกว/าร�อยละ 80 ของมูลค/าทรัพยAสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนอย/างน�อย 2 
กองทุน กองทุนละไม/เกินร�อยละ 79 ของมูลค/าทรัพยAสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนใน
กองทุนหลายประเภท เช/น กองทุนตราสารหนี้ และ/หรือกองทุนตราสารทุน และ/หรือหน/วยลงทุนของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยA/REITs และ/หรือกองทุนรวมโครงสร�างพื้นฐาน เปLนต�น ในสัดส/วนตั้งแต/ร�อยละ 0 ถึง   
ร�อยละ 100 ของมูลค/าทรัพยAสินสุทธิของกองทุน โดยข้ึนอยู/กับดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน ส/วนท่ีเหลืออาจ
พิจารณาลงทุนท้ังในและต/างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห/งทุน ตราสารแห/งหนี้ ตรา
สารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน/วย private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตลอดจนหลักทรัพยAหรือทรัพยAสินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย/างใดอย/างหนึ่งหรือหลายอย/าง 
ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนดหรือให�ความเห็นชอบ

ท้ังนี้ กองทุนรวมเปLนกองทุนประเภทกองทุนรวมหน/วยลงทุนประเภท Fund of Funds กองทุนรวมจึงอาจ
ลงทุนในกองทุนรวมต/างประเทศท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือหน/วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยA/REITs และ/หรือกองทุนรวมโครงสร�างพื้นฐานโดยข้ึนอยู/กับดุลยพินิจของ
ผู�จัดการกองทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว�ซึ่งสัญญาซื้อขายล/วงหน�า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคAเพื่อปgองกัน
ความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน

กองทุนมีกลยุทธAการลงทุนมุ/งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว/าดัชนีช้ีวัด (Active Management)

ผู�ลงทุนควรศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับกองทุนต/างประเทศท่ีกองทุนลงทุนได�ในเนื้อหาส/วน "ข�อมูล
กองทุนต/างประเทศ" ในส/วนท�ายของเอกสารฉบับนี้

▪ ชนิดสะสมมูลค/า (LHGINCOME-A) เหมาะสําหรับผู�ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ท่ีต�องการรับรายได�จาก
ส/วนต/างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนAจากการลงทุน (Total return)
▪ ผู�ลงทุนท่ีมุ/งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน/วยลงทุนของกองทุนต/างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีที
เอฟต/างประเทศท่ัวโลก และยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนในต/างประเทศได�

กองทุนรวมน้ีไม$เหมาะกับใคร

▪ ผู�ลงทุนท่ีเน�นการได�รับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแน/นอน หรือรักษาเงินต�นให�อยู/ครบ
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คุณต�องระวังอะไรเป�นพิเศษ?

ทําอย$างไรหากยังไม$เข�าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี้

� อ$านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู�สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
� อย$าลงทุนหากไม/เข�าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คําเตือนท่ีสําคัญ
กองทุนต/างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล/วงหน�าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนจึงมีความ
เส่ียงมากกว/ากองทุนรวมอ่ืนจึงเหมาะสมกับผู�ลงทุนท่ีต�องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเส่ียงได�สูง
กว/าผู�ลงทุนท่ัวไป ผู�ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเม่ือมีความเข�าใจในความเส่ียงของสัญญาซื้อขายล/วงหน�า
และผู�ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณAการลงทุน วัตถุประสงคAการ
ลงทุน และฐานะการเงินของผู�ลงทุนเอง
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แผนภาพแสดงตําแหน$งความเส่ียงของกองทุนรวม

* คุณสามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ท่ี www.lhfund.co.th

ปeจจัยความเส่ียงท่ีสําคัญ
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30.12

หน$วยลงทุน T ROWE PRICE SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND -

หน$วยลงทุน PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC

50.81

หน$วยลงทุน Vanguard Global Credit Bond Fund -

อื่นๆ -

หมายเหตุ:

8.96

ท้ังน้ีคุณสามารถดูข�อมูลท่ีเปLนปoจจุบันได�ท่ี www.lhfund.co.thข�อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

ท้ังน้ีคุณสามารถดูข�อมูลท่ีเปLนปoจจุบันได�ท่ี www.lhfund.co.thข�อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

หลักทรัพย( อันดับความน$าเช่ือถือ/

10.11

หมายเหตุ:

% ของ

-

สถาบันท่ีจัดอันดับ NAV

▪▪▪▪ ช่ือทรัพย(สินท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

สัดส$วนของประเภททรัพย(สินท่ีลงทุน

หน$วยลงทุน T ROWE PRICE 
SICAV DIVERSIFIED INCOME 

BOND FUND, 50.81%

หน$วยลงทุน PIMCO GIS 
INCOME FUND-INS AC, 

30.12%

หน$วยลงทุน Vanguard 
Global Credit Bond Fund, 

10.11% อื่นๆ, 8.96%

% ของ NAV
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ค/าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back end Fee)

แต/ต�องเสียค/าธรรมเนียม
การขาย (ถ�ามี)

แต/ต�องเสียค/าธรรมเนียม
การรับซื้อคืน (ถ�ามี)

    สับเปล่ียนเข�า (Switching in Fee) 2.50
ค/าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน/วยลงทุน

ยกเว�น

    สับเปล่ียนออก (Switching out Fee)

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 200 บาท/รายการ

2.50

ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู�ถือหน$วย (% ของมูลค$าซื้อขาย)

ค/าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee) 2.50 0.30
สูงสุดไม$เกิน

ค/าธรรมเนียมการโอนหน/วยลงทุน

ยกเว�น

ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต$อปxของ NAV)

เก็บจริงรายการ

* ค$าธรรมเนียมมีผลกระทบต$อผลตอบแทนที่คุณจะได�รับ
ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค$าธรรมเนียมดังกล$าวก$อนการลงทุน *

2.50 ยกเว�น

ค$าธรรมเนียม

0.6420

0.0321 0.2675
0.0240

0.9656

สูงสุดไม$เกิน, 2.50

สูงสุดไม$เกิน, 0.10
สูงสุดไม$เกิน, 0.50

สูงสุดไม$เกิน, 1.90

สูงสุดไม$เกิน, 5.00

0.0000

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

6.0000

การจัดการ ผู�ดูแลผลประโยชน( นายทะเบียน ค$าใช�จ$ายอ่ืนๆ รวมค$าใช�จ$าย

ค$า
ธร

รม
เน

ียม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จริ

ง 
%

 ต
$อป

xขอ
ง N

AV

หมายเหตุ: 
1)  ค/าธรรมเนียมดังกล/าวข�างต�น อาจเรียกเก็บจากผู�ลงทุนแต/ละกลุ/มหรือแต/ละรายไม/เท/ากัน ข้ึนอยู/กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหน/วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว�นไม/เรียกเก็บค/าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน/วยลงทุนสําหรับการสับเปล่ียนหน/วยลงทุนระหว/างกองทุนรวม
ภายใต�การจัดการของบริษัทจัดการ แต/จะมีการเรียกเก็บค/าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคนืหน/วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด
3)  ค/าธรรมเนียมดังกล/าวข�างต�นรวมภาษีมูลค/าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล�ว

หมายเหตุ: 
1)  ค/าธรรมเนียมดังกล/าวข�างต�นเปLนอัตราท่ีรวมภาษีมูลค/าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพ่ิมอัตราค/าธรรมเนียมหรือค/าใช�จ/ายข�างต�นโดยไม/ถือว/าเปLนการแก�ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการในอัตราไม/เกินร�อยละ 5 ของ
อัตราค/าธรรมเนียมหรือค/าใช�จ/าย ท้ังน้ี เปLนไปตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑAท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3)  ค/าธรรมเนียมค/าใช�จ/ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมเม่ือรวมกันท้ังหมดแล�ว ต�องไม/เกินอัตราร�อยละ 5.00 ต/อป;ของมูลค/าทรัพยAสินสุทธิของกองทุนรวม 
4) สามารถดูค/าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย�อนหลัง 3 ป; เพ่ิมเติมได�ท่ีรายละเอียดหนังสือช้ีชวนส/วนข�อมูลกองทุนรวม
5) ค/าใช�จ/ายอ่ืน ๆ ระหว/างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563
* สามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ท่ี www.lhfund.co.th
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%  ต$อปx

ต$อปx

0.54
18.472.36

9.84
8.03

0.59 2.45 13.88 12.94 13.9317.86 13.00
95th Percentile -0.20 4.27 -5.20 -1.92 -0.20 15.91

5. ความผันผวนของส$วนต$างผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัด (Tracking Error : TE) คือ N/A %

29.8120.22

N/A N/A5th

Peer
Percentile

Return (%)

13.26

7.64 25th

5.25

50th Percentile 2.66 9.38

1 ปx

2.85 3.10 6.19
4.20 14.89

6 เดือน

5.61 8.64    6.01 5.4825th Percentile

10 ปx5 ปx 10 ปx 5 ปx

N/A

3 เดือน 6 เดือน 1 ปx

4.66

N/A 1.59
N/A 1.79

5th

N/A 5.03N/A

N/AN/A

6 เดือน

Standard Deviation (%)

1 ปx

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช�เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Foreign Investment Allocation

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

4.66

2. ผลการดําเนินงานย�อนหลัง (คํานวณตามปxปฎิทิน)

กองทุน
3 เดือน

7. ผลการดําเนินงานย�อนหลังแบบปeกหมุด ข�อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

5 ปx
Percen

tile
10 ปx

Percen
tile

2.07 75th 1.58 75th1.50 N/A N/A N/A

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 

YTD

1. ดัชนีช้ีวัด คือ ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged 100%  โดยปรับด�วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อ
คํานวณผลตอบแทนเป�นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน

% ตามช$วงเวลา
Percen

tile
ต้ังแต$จัดต้ัง

3. LHGINCOME-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช$วงเวลา 5 ปx คือ -14.25%

Percen
tile

3 ปx
Percen

tile

% ต$อปx
Percen

tile

2.95 25th 3.32 25th

75th 6.73 75th
-1.89 95th -3.21 95th

4.89

5.09

N/A

N/A N/A N/A50th 2.25 50th

8. ผลการดําเนินงานย�อนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูข�อมูลได�ที่ "ข�อมูลกองทุนหลัก" ในส$วนท�ายของเอกสารฉบับนี้ 

19.38

6.20
LHGINCOME-A 2.12

7.49

ดัชนีช้ีวัด (Benchmark)
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

13.97  

9.86 8.67

25th

10.22
1.38 6.54

2.57 2.12 4.04 5.69    8.06 12.56  

3 ปx

5th

6.40 22.76 20.43 9.17 9.84 9.22    

8.14

▪▪▪▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ$ม Foreign Investment Allocation 

9.29    10.27 4.71

6.06 4.04 25th 6.282.83

5th Percentile 5.62 7.23 9.21    
3 เดือน 3 ปx

ข�อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

14.70  
75th Percentile

ความผันผวนของดัชนีช้ีวัด

3.15

ผลการดําเนินงาน

* คุณสามารถดูข�อมูลท่ีเป�นปeจจุบันได�ท่ี www.lhfund.co.th

* คุณสามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ www.aimc.or.th

-3.14%

6.42%

0.79%

-0.26%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

2561 2562%
 ต

$อป
xขอ

ง 
NA

V

LHGINCOME-A Benchmark
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▪ ยอดคงเหลือขั้นตํ่า:   100 บาท
▪ จํานวนหน/วยลงทุนคงเหลือขั้นตํ่า:   ไม/กําหนด

มูลค$าโครงการ 3,000 ล�านบาท

▪ ระยะเวลาการรับเงินค/าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการนับแต/วันถัดจากวันคํานวณ NAV

การซ้ือหน$วยลงทุน

การขายคืนหน$วยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการขายของกองทุน ระหว/างเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลค/าขั้นตํ่าของการขายคืน: 5,000 บาท

วันท่ีจดทะเบียน 26 กรกฎาคม 2560
อายุโครงการ

การซ้ือและการขายคืนหน$วยลงทุน

ไม/มีการจ/ายเงินปoนผล

www.morningstarthailand.com

อัตราส$วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

▪ จํานวนหน/วยขั้นตํ่าของการขายคืน:   500 หน/วย

รายช่ือผู�จัดการกองทุน

ปeจจุบันรับเงินค$าขายคืนภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T*+4)

วันท่ีเริ่มบริหารกองทุนช่ือ - นามสกุล

Morningstar Category

คุณสามารถตรวจสอบมูลค/าทรัพยAสินรายวันได�ท่ี: www.lhfund.co.th

ขอบเขตหน�าท่ี
คุณนรี พฤกษยาภัย ผู�จัดการกองทุนตราสารหน้ี,

กองทุนต/างประเทศ
4 ตุลาคม 2561

คุณพีรวิชญA ล้ิมเดชาพันธA ผู�จัดการกองทุนตราสารหน้ี, 1 กันยายน 2563

Thailand Fund Global Allocation

(T* = วันทําการซ้ือขายของกองทุน)

0.0393

กรณีกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนจัดต้ังไม/ถึง 1 ป; จะแสดงค/าท่ีเกิดขึ้นจริงในช/วงเวลาต้ังแต/
วันท่ีจดทะเบียนถึงวันท่ีรายงาน

Morningstar Rating Overall
ข�อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

คุณจิตติพงศA  มีเพียร ผู�จัดการกองทุนต/างประเทศ 17 มิถุนายน 2563

ไม/กําหนด

นโยบายการจ$ายเงินปeนผล
ผู�ดูแลผลประโยชน( ธนาคารไทยพาณิชยA จํากัด (มหาชน)

▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการซื้อของกองทุน ระหว/างเวลา 8.30 - 14.00 น.
5,000 บาท▪ มูลค/าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งแรก:

▪ มูลค/าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งถัดไป: 5,000 บาท

ข�อมูลอ่ืนๆ
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email : Marketing@lhfund.co.th

ธุรกรรมท่ีอาจก$อให�เกิดความขัดแย�ง
ทางผลประโยชน( ได�ท่ี www.lhfund.co.th

โทรศัพทA : 0-2286-3484
website : www.lhfund.co.th

ผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

ติดต$อสอบถาม

        แขวงทุ/งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120ร�องเรียน
รับหนังสือช้ีชวน

บริษัทหลักทรัพย(จัดการกองทุน แลนด( แอนด( เฮ�าส( จํากัด

หรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน/วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต/งต้ังขึ้น (ถ�ามี)

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก/อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชนA

บริษัทหลักทรัพยA แลนดA แอนดA เฮ�าสA จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนดA แอนดA เฮ�าสA จํากัด (มหาชน)

ท่ีอยู/: เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ�าสA สาทร ช้ัน 14  ถนนสาทรใต�

คําอธิบายเพิ่มเติม

ปeจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร หากผล
การดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร รวมท้ังความสามารถในการทํากําไรของผู�ออกตราสารเปล่ียนแปลงไปซึ่งอาจกระทบต/อ
ราคาซื้อขายของตราสาร
▪ ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู�ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเส่ียงจากการท่ีบริษัทผู�ออกตราสารไม/สามารถ
ชําระคืนเงินต�น และ/หรือดอกเบ้ียได�ตามท่ีกําหนด หรือไม/ครบตามจํานวนท่ีได�สัญญาไว� โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผ/านมาและ
ฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร credit rating ของหุ�นกู�ระยะยาวมีความหมายโดยย/อ ดังต/อไปน้ี

▪ ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวม
ของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู/กับปoจจัยต/าง ๆ เช/น แนวโน�มของอัตราดอกเบ้ีย ความผันผวนของค/าเงิน ปoจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการ
ของบริษัทผู�ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ�นหรือตราสารหน้ี เปLนต�น ซึ่งส/งผลให�ราคาตราสารท่ีกองทุนได�ลงทุนไว�อาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได�
ตลอดเวลา
▪ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล$องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม/สามารถขายตราสารได�ในช/วงเวลาท่ี
ต�องการหรืออาจไม/ได�ราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว�

ระดับ 
การลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธิบาย 

ระดับท่ี 
น/าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเสี่ยงต่ําท่ีสุดท่ีจะไม/สามารถ
ชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว/ามีความเสี่ยงต่ํามากท่ีจะไม/
สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ําท่ีจะไม/สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางท่ีจะไม/สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

ระดับท่ี 
ต่ํากว/า 

น/าลงทุน 

ต่ํากว/า 
BBB 

ต่ํากว/า 
BBB(tha) 

ต่ํากว/า 
Baa 

ต่ํากว/า 
BBB 

ความเสี่ยงสูงที่จะไม/สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด 
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▪ ความเส่ียงจากการลงทุนในต$างประเทศ (Country and Political Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต/างประเทศ 
กองทุนจึงมีความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน เช/น การเปล่ียนแปลงของปoจจัยพ้ืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค/าเงิน และนโยบาย
ต/างประเทศ โดยปoจจัยเหล/าน้ีอาจมีผลกระทบต/อราคาหน/วยลงทุน หรือหลักทรัพยAท่ีกองทุนลงทุน
▪ ความเส่ียงจากข�อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสาร
ต/างประเทศ จึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายต/างประเทศท่ีเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเงินตราต/างประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับ
เข�ามาในประเทศได� ซึ่งอาจส/งผลให�กองทุนไม/สามารถชําระเงินให�ผู�ถือหน/วยลงทุนได�ตามจํานวนหรือเวลาท่ีกําหนด
▪ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการได�รับชําระเงินค$าขายคืนหน$วยลงทุนจากกองทุนรวมต$างประเทศล$าช�า : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากวันหยุดทํา
การของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเกี่ยวข�องกับการลงทุนอาจหยุดไม/ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําให�กองทุนอาจ
ได�รับชําระเงินค/าขายคืนหน/วยลงทุนจากกองทุนรวมต/างประเทศท่ีกองทุนลงทุนล/าช�า และส/งผลกระทบต/อการชําระเงินค/าขายคืนหน/วย
ลงทุนให�กับผู�ถือหน/วยลงทุนในประเทศ
▪ ความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต/างประเทศ ซึ่งต�องลงทุนเปLนสกุลเงิน
ต/างประเทศ ทําให�กองทุนมีความเส่ียงจากการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปล่ียนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งมีผลทําให�ตอบแทนท่ีได�รับ
มีความผันผวนตาม
▪ ความเส่ียงจากการทําสัญญาซ้ือขายล$วงหน�า (Derivative) เพื่อป�องกันความเส่ียง : การทําสัญญาซื้อขายล/วงหน�า (Derivative) เพ่ือ
ปgองกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนอาจทําให�กองทุนเสียโอกาสในการได�รับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึ้นหากอัตราแลกเปล่ียนมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางตรงกันข�ามกับท่ีกองทุนคาดการณAไว� อย/างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเส่ียงจากการท่ีคู/สัญญาไม/ปฏิบัติตามสัญญา
ดังกล/าว

อัตราส$วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 
ข�อมูลอัตราส/วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยAสินของกองทุน 
และสะท�อนกลยุทธAการลงทุนของผู�จัดการกองทุนได�ดีย่ิงขึ้น โดยคํานวณจากมูลค/าท่ีตํ่ากว/าระหว/างผลรวมของมูลค/าการซื้อทรัพยAสินกับ
ผลรวมของมูลค/าการขายทรัพยAสินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ/านมาย�อนหลัง 1 ป; หารด�วยมูลค/าทรัพยAสินสุทธิเฉล่ียของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

PTR (%)       =        Min (ซื้อหุ�น , ขายหุ�น)
                 Avg. NAV

ข�อมูลกองทุนหลัก

1) T.Rowe Funds SICAV Diversified Income Bond Fund
▪ นโยบายการลงทุน: กองทุน T.Rowe Funds SICAV Diversified Income Bond Fund มีวัตถุประสงคAในการลงทุนเพื่อ
สร�างรายได�ระดับสูงอย/างสมํ่าเสมอ ด�วยการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภททั่วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม/
▪ วันที่จดทะเบียน: 15 ธันวาคม 2559
▪ จดทะเบียนประเทศ: ลักเซมเบิรAก
▪ อายุกองทุน: ไม/กําหนด
▪ สกุลเงินของกองทุน: ดอลลารAสหรัฐ (USD)
▪ Benchmark: Bloomberg Barclays Multiverse USD Hedged Index
▪ แหล$งข�อมูลกองทุน: www.troweprice.com
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� การลงทุนในหน/วยลงทุนไม/ใช/การฝากเงิน รวมทั้งไม/ได�อยู/ภายใต�ความคุ�มครองของสถาบันคุ�มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซึ่งผู�ลงทุน
อาจไม/ได�รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน

� ได�รับอนุมัติจัดต้ัง และอยู/ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.

� การพิจารณาร/างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน/วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได�เปLนการแสดงว/าสํานักงาน ก.ล.ต. ได�รับรองถึงความถูกต�องของ
ข�อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได�ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน/วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได�สอบ
ทานข�อมูลในหนังสือช้ีชวนส/วนสรุปข�อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 แล�วด�วยความระมัดระวังในฐานะผู�รับผิดชอบในการดําเนินการ
ของกองทุนรวมและขอรับรองว/าข�อมูลดังกล/าวถูกต�องไม/เปLนเท็จ และไม/ทําให�ผู�อื่นสําคัญผิด

2) หน$วยลงทุน PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC
▪ นโยบายการลงทุน: กองทุน PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC มีวัตถุประสงคAในการลงทุนเพื่อสร�างรายได�ระดับสูง
อย/างสมํ่าเสมอในตราสารหนี้ทั่วโลก
▪ วันที่จดทะเบียน: 30 พฤศจิกายน 2555
▪ จดทะเบียนประเทศ: ไอรAแลนดA
▪ อายุกองทุน: ไม/กําหนด
▪ สกุลเงินของกองทุน: ดอลลารAสหรัฐ (USD)
▪ Benchmark: Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index 
▪ แหล$งข�อมูลกองทุน: www.pimco.com
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Total Fund Assets:$142.4 million Figures shown in U.S. Dollars

IDENTIFIERS
ISIN LU1650411603

Bloomberg TRPDIX9 LX

Diversified Income Bond Fund — Class Ix 9

INVESTMENT OBJECTIVE
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. 
The fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including 
emerging markets.

PERFORMANCE Annualised

(NAV, total return) Inception Date One Month Three Months Year-to-Date One Year Three Years Since Inception

Class Ix 9 20 Jul 2017 0.66% 1.37% 0.64% 2.13% 4.06% 4.18%

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD 
Hedged Index

0.01% -0.35% 4.66% 4.32% 4.98% 4.82%

CALENDAR YEARS
(NAV, total return) 2018 2019

Class Ix 9 -0.07% 11.41%

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD 
Hedged Index

1.76% 8.22%

Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source for performance: T. Rowe Price. Fund performance is calculated using the official NAV with distributions reinvested, if any. The value of your investment will vary and is not guaranteed. It will be 
affected by changes in the exchange rate between the base currency of the fund and the currency in which you subscribed, if different. Sales charges, taxes and other locally applied costs have not been 
deducted and if applicable, they will reduce the performance figures.
Performance data will be displayed when a share class has more than 1 year history of returns.
The indicative benchmark of the fund is not a formal benchmark but is shown for comparison purposes.

Refer to page 3 for Important Information

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
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Portfolio Manager: 
Ken Orchard 

Managed Fund 
Since:  
2018 

Joined Firm: 
2010

Confidential. This material is intended to be used only by the designated recipient to whom T. Rowe Price delivered; Under no circumstances should the material, in whole 
or in part, be copied,  redistributed or shared, in any medium, without prior written consent from T. Rowe Price. No distribution of this material to members of the public in 
any jurisdiction is permitted



T. Rowe Price Funds SICAV — Diversified Income Bond Fund — Class Ix 9

TOP 10 ISSUERS
Issuer % of Fund
U.S. Treasuries 5.3

Republic of Chile 3.3

Banco Santander 2.4

State of Israel 1.6

Montgomery County Industrial Development Authority - PA 1.5

FNMA - Mortgages 1.4

Romania 1.4

Commercial Mortgage PTCs 1.4

Republic of Ireland 1.3

China Development Bank 1.3

CREDIT QUALITY DIVERSIFICATION
% of Fund

US Govt Agency Securities 0.0

US Treasury 5.3

AAA 5.7

AA 4.1

A 16.8

BBB 27.7

BB 18.2

B 12.4

CCC 4.2

Not Rated 3.4

Reserves 2.2

Sources for Credit Quality Diversification: Moody’s Investors Service; if Moody’s does 
not rate a security, then Standard & Poor’s (S&P) is used as a secondary source. When 
available, T. Rowe Price will use Fitch for securities that are not rated by Moody’s or S&P. 
The US Govt Agency category may include both rated and unrated securities. T. Rowe Price 
uses the rating of the underlying investment vehicle for credit default swaps.

ASSET TYPE DIVERSIFICATION
Asset Type % of Fund

U.S. Mortgage 2.0

Emerging Market Corporates 12.5

Global High Yield 17.1

Global Investment Grade 17.3

Global Sovereign 34.8

Securitized 14.1

Reserves 2.2

PORTFOLIO CHARACTERISTICS
Fund

Weighted Average Coupon 3.89%

Weighted Average Maturity 5.81 years

Weighted Average Effective Duration 4.09 years

Current Yield 3.99%

Yield to Maturity 3.73%

Average Credit Quality BBB 

Number of Holdings  385 

Refer to page 3 for Important Information 2/3
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CONTACT INFORMATION
 Email:   information@trowepriceglobal.com

IMPORTANT INFORMATION
For Institutional Investors in Thailand Only. Not for further distribution.
The specific securities identified and described do not represent all of the securities purchased, sold, or recommended for the fund, and no assumptions should be made that the securities 
identified and discussed were or will be profitable.

This material is being furnished for general informational and/or marketing purposes only. The material does not constitute or undertake to give advice of any nature, including 
fiduciary investment advice, nor is it intended to serve as the primary basis for an investment decision. Prospective investors are recommended to seek independent legal, financial and tax 
advice before making any investment decision. T. Rowe Price group of companies including T. Rowe Price Associates, Inc. and/or its affiliates receive revenue from T. Rowe Price 
investment products and services. Past performance is not a reliable indicator of future performance. The value of an investment and any income from it can go down as well as up. 
Investors may get back less than the amount invested.

The material does not constitute a distribution, an offer, an invitation, a personal or general recommendation or solicitation to sell or buy any securities in any jurisdiction or to conduct any 
particular investment activity. The material has not been reviewed by any regulatory authority in any jurisdiction. Information and opinions presented have been obtained or derived from 
sources believed to be reliable and current; however, we cannot guarantee the sources' accuracy or completeness. There is no guarantee that any forecasts made will come to pass. The 
views contained herein are as of the date noted on the material and are subject to change without notice; these views may differ from those of other T. Rowe Price group companies and/or 
associates. Under no circumstances should the material, in whole or in part, be copied or redistributed without consent from T. Rowe Price. The material is not intended for use by persons 
in jurisdictions which prohibit or restrict the distribution of the material and in certain countries the material is provided upon specific request.

It is not intended for distribution to retail investors in any jurisdiction.
Investment involves risks. The value of an investment and any income from it can go down as well as up. Investors may get back less than the amount invested. Investors should refer to the 
offering documents for full details including the objectives, investment policies and risks factors.

Thailand - This material has not been and will not be filed with or approved by the Securities Exchange Commission of Thailand or any other regulatory authority in Thailand. The material is 
provided solely to "institutional investors” as defined under relevant Thai laws and regulations.  No distribution of this material to any member of the public in Thailand is permitted. Nothing 
in this material shall be considered a provision of service, or a solicitation to buy, or an offer to sell, a security, or any other product or service, to any person where such provision, offer, 
solicitation, purchase or sale would be unlawful under relevant Thai laws and regulations.

© 2020 T. Rowe Price. All rights reserved. T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE and the bighorn sheep design are, collectively and/or apart, trademarks or registered trademarks 
of T. Rowe Price Group, Inc.

Source for Bloomberg Barclays index data: Bloomberg Index Services Limited.

Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® is a trademark and service mark of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates (collectively “Bloomberg”). BARCLAYS® is a trademark 
and service mark of Barclays Bank Plc (collectively with its affiliates, “Barclays”), used under license. Bloomberg or Bloomberg’s licensors, including Barclays, own all proprietary rights in 
the Bloomberg Barclays Indices. Neither Bloomberg nor Barclays approves or endorses this material, or guarantees the accuracy or completeness of any information herein, or makes any 
warranty, express or implied, as to the results to be obtained therefrom and, to the maximum extent allowed by law, neither shall have any liability or responsibility for injury or damages 
arising in connection therewith.

Certain numbers in this report may not add due to rounding and/or the exclusion of cash.

202006-1203442 



As of 31 October 2020
PIMCO Funds: Global Investors Series plc

Income Fund
CLASS INSTITUTIONAL
ACCUMULATION AND INCOME
SHARES
Morningstar Rating™ ««««Morningstar Rating™
FUND DESCRIPTION
The primary investment objective of the
Fund is to seek high current income,
consistent with prudent investment
management. Long-term capital
appreciation is a secondary objective.
The Income Fund is a portfolio that is
actively managed and utilizes a broad
range of fixed income securities that seek
to produce an attractive level of income
with a secondary goal of capital
appreciation.
This fund seeks to meet the needs of
investors who are targeting a competitive
and consistent level of income without
compromising total return. The fund aims
to achieve this by employing PIMCO’s best
income-generating ideas across global
fixed income sectors with an explicit
mandate on risk-factor diversification. The
fund offers daily liquidity.
The Fund may use or invest in financial
derivatives.
The fund taps into multiple areas of the
global bond market, and employs PIMCO’s
vast analytical capabilities and sector
expertise to help temper the risks of high
income investing. This approach seeks to
provide consistent income over the long
term.

KEY FACTS
Accumulation Income

Bloomberg
Ticker

PIMINIA PINCMII

ISIN IE00B87KCF77 IE00B8JDQ960
Sedol B87KCF7 B8JDQ96
CUSIP G7113P361 G7112M427
Valoren 19931094 19762787
WKN A1J7HG A1J5ZC
Inception
Date

30/11/2012 30/11/2012

Distribution – Monthly
Unified
Management
Fee

0.55% p.a. 0.55% p.a.

Fund Type UCITS
Portfolio
Manager

Dan Ivascyn, Alfred T.
Murata, Joshua Anderson

Total Net
Assets

66.8 (USD in Billions)

Fund Base
Currency

USD

Share Class
Currency

USD

Performance (Net of Fees)

80

100

120

140

160

10/2010/1810/1610/1411/12

━━ Fund   ━━ Benchmark

Chart shows performance from the first month-end,
rebased to 100, for the Institutional Acc USD class. Past
performance is not a guarantee or reliable indicator of
future results. Source: PIMCO

Fund Statistics

Effective Duration (yrs) 2.19

Benchmark Duration (yrs) 6.12

Estimated Yield to Maturity
(%)¹

4.13

Annualised Distribution
Yield²

3.78

Effective Maturity (yrs) 4.12

Average Credit Quality A-

Performance (Net of Fees) 1 Mo. 3 Mos. 6 Mos. 1 Yr. 3 Yrs. 5 Yrs. SI

Class Institutional, Acc (%)³ 0.38 1.27 7.65 3.52 3.72 5.12 6.03

Net of 5% Preliminary Charge⁴ -4.64 -3.79 2.27 -1.66 2.03 4.08 5.37

Class Institutional, Inc (%)³ 0.40 1.38 7.74 3.55 3.75 5.13 6.05

Net of 5% Preliminary Charge⁴ -4.62 -3.69 2.35 -1.63 2.08 4.11 5.40

Benchmark (%) -0.45 -1.30 1.27 6.19 5.06 4.08 —

Past performance is not necessarily indicative of future performance. The benchmark is the
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index. All periods longer than one year are annualised. SI is
the performance since inception. ³ Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the
denominated currency, excluding the preliminary charge and on the assumption that
distributions are reinvested, as applicable. ⁴ Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in
the denominated currency, taking into account the preliminary charge and on the assumption
that distributions are reinvested, as applicable. A preliminary charge of up to 5% may or may
not be deducted from the subscription amount depending on the distributor from whom you had
purchased shares, as such this may not represent actual performance returns.

Top 10 Holdings (% Market Value)*

FNMA TBA 3.0% SEP 30YR 7.9

FNMA TBA 2.5% AUG 30YR 5.5

FNMA TBA 3.5% AUG 30YR 5.4

FNMA TBA 2.5% SEP 30YR 3.5

BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC
**ABS**

3.0

U S TREASURY NOTE 1.8

U S TREASURY INFLATE PROT BD 1.6

FNMA TBA 3.5% JUL 30YR 1.4

U S TREASURY BOND 1.0

FNMA TBA 2.0% SEP 30YR 0.9

*Top 10 holdings as of 30/06/2020, excluding
derivatives.

Sector Allocation (Duration in Years)

420-2-4

-1.92Government Related

1.68Securitized

1.46Invest. Grade Credit

0.32High Yield Credit

0.59Emerging Markets

0.00Municipal/Other⁵

0.06Net Other Short
Duration Instruments



Income Fund

Duration (% Duration Weighted
Exposure)

100500-50-100

5<1Year

321-3 Years

503-5 Years

-325-10 Years

5510-20 Years

-920+ Years

Top 10 Industries (% Market Value)

3020100

17.6Banks

2.7Electric Utility

2.0Financial Other

1.9Technology

1.6Healthcare

1.5Wireless

1.4Aerospace/Defense

1.4Integrated Oil

1.2Non-Captive Consumer
Finance

1.2Real Estate

ABOUT THE BENCHMARK
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index
represents securities that are SEC-
registered, taxable, and dollar
denominated. The index covers the U.S.
investment grade fixed rate bond market,
with index components for government
and corporate securities, mortgage pass-
through securities, and asset-backed
securities. These major sectors are
subdivided into more specific indices that
are calculated and reported on a regular
basis. It is not possible to invest in an
unmanaged index.

Unless otherwise stated in the prospectus
or in the relevant key investor information
document, the Fund is not managed
against a particular benchmark or index,
and any reference to a particular
benchmark or index in this factsheet is
made solely for risk or performance
comparison purposes.

MANAGER
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

INVESTMENT ADVISOR
Pacific Investment Management Company
LLC

ABOUT PIMCO
PIMCO is one of the world’s premier fixed
income investment managers. Since our
founding in 1971 in Newport Beach,
California, we have continued to bring
innovation and expertise to our partnership
with clients seeking the best investment
solutions. Today our professionals work in
17 offices across the globe, united by a
single purpose: creating opportunities for
investors in every environment.

Source: PIMCO, index provider for benchmark data.
Dividend is not guaranteed. Past distributions are not necessarily indicative of future trends,
which may be lower. A positive distribution yield does not imply a positive return. Data does not
include special cash dividends. Distribution payments of the Fund where applicable, may at the
sole discretion of the Fund, be made out of either income and/ or capital of the Fund. In the
case of the Fund and the Income II Shares, the Fund may at its discretion pay dividends out of
capital and charge management fees to capital, thereby resulting in an increase in distributable
income available for the payment of dividends by the Fund/Income II Shares and therefore, the
Fund / Income II shares may effectively pay dividends out of capital. In the case of Income II
Shares, the Fund may also charge other fees to capital and also take into account the yield
differential arising from share class currency hedging (which constitutes a distribution from
capital). This may result in an immediate reduction of the NAV per share for the Fund and the
Income II Shares. Please refer to www.pimco.com.sg for more information on income statistics.
¹ Yields reported gross of fees, the deduction of which will reduce the yield. ² Annualised
Distribution Yield is as of last month ending 31/10/2020.  ⁵ Where permitted by the investment
guidelines stated in the portfolios offering documents, “other” may include exposure to,
convertibles, preferred, common stock, equity-related securities, and Yankee bonds. Negative
allocations may result from derivative positions and unsettled trades and does not imply the
fund is short cash, is levered, or that the derivatives are not fully cash backed. Duration is the
sensitivity of a fixed income security to a change in interest rates. The longer the duration of a
fixed income security, the higher its sensitivity to interest rates. Duration Weighted Exposure
(DWE%) is the percentage weight of each sector’s contribution to the overall duration of the
fund. Morningstar ratings are shown for funds with 4 or 5 star ratings only. Other share classes
ratings are either lower or unavailable. A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a
fund. Copyright © 2020 Morningstar Ltd. All Rights Reserved. The information contained
herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or
distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor
its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this
information. Past performance is no guarantee of future results. Investment involves risk
including possible loss of the principal amount invested. Past performance is not a guarantee or
a reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be
achieved in the future. The value of shares of the Fund and the income accruing to them, if any,
may fall or rise. Investment returns denominated in non-local currency may be exposed to
exchange rate fluctuations. Investors should consider the investment objectives, risks, charges
and expenses carefully before investing. This and other information is contained in the Fund’s
Singapore Prospectus which is available and can be obtained from our website
www.pimco.com.sg, a Fund distributor or the Singapore Representative. Prospective investors
should read the Fund's Singapore Prospectus before deciding whether to subscribe for or
purchase shares in any of the Funds. Investors may wish to seek advice from a financial adviser
before making a commitment to invest and in the event you choose not to seek advice, you
should consider whether the investment is suitable for you. PIMCO Funds: Global Investors
Series plc is an umbrella type open-ended investment company with variable capital and with
segregated liability between Funds incorporated with limited liability under the laws of Ireland
with registered number 276928. PIMCO Funds: Global Investors Series plc has appointed
PIMCO Asia Pte Ltd as the Singapore Representative. This document is issued by PIMCO Asia
Pte Ltd (8 Marina View, #30-01, Asia Square Tower 1, Singapore 018960, Registration No.
199804652K). This advertisement has not been reviewed by the Monetary Authority of
Singapore. No part of this publication may be reproduced in any form, or referred to in any other
publication, without express written permission. Unified management fee is a single fixed
Management Fee out of which the fees of the Investment Advisers, the Administrator and
Custodian shall be paid, and certain other expenses including the fees of Paying Agents (and
other local representatives) in jurisdictions where the Funds are registered. PIMCO is a
trademark of Allianz Asset Management of America L.P. in the United States and throughout
the world. Copyright 2020, PIMCO.

For questions regarding the PIMCO
Funds: Global Investors Series plc,
please call +65 6826 7589

Visit our website for a full
menu of products and services at
pimco.com.sg


