
กองทุนเป�ดเคแทม แคปป�ตอล ซ�เคียวร�ตี้ ฟ�นด� คืออะไร?

KT-CSBOND กองทุนรวมหลัก
ตราสารหนี้ ประเภทหุ�นกู�ด�อยสิทธ�
ที่ออกโดยธนาคาร บร�ษัทประกัน 
และ สถาบันการเง�นอื่นๆ ทั่วโลก

กองทุนเป�ดเคแทม 
แคปป�ตอล ซ�เคียวร�ตี้ ฟ�นด��

PIMCO GIS Capital 
Securities Fund 
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กองทุนเป�ดเคแทม แคปป�ตอล ซ�เคียวร�ต้ี ฟ�นด� จะลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมหลัก PIMCO GIS Capital Securities Fund ท่ีเน�นลงทุนในตราสารหน้ี
ประเภทหุ�นกู�ด�อยสิทธ�ท่ีออกโดยธนาคาร บร�ษัทประกัน และสถาบันการเง�นอ่ืนๆ โดยจะเน�นไปลงทุนใน Tier1, Tier 2 และ Contingent Convertible (“CoCo”) Bonds 

โครงสร�างแหล�งเง�นทุนของธนาคาร
และสถาบันการเง�น

กองทุนเป�ดเคแทม แคปป�ตอล ซ�เคียวร�ตี้ ฟ�นด� 
น�าสนใจอย�างไร

กองทุนรวมหลักบร�หารงานโดยทีมผู�จัดการกองทุนและบร�ษัทจัดการฯ
ระดับโลกอย�าง PIMCO

เน�นลงทุนในตราสารหนี้ ประเภทหุ�นกู�ด�อยสิทธ�ที่ออกโดยธนาคาร
บร�ษัทประกัน และสถาบันการเง�นอื่นๆ โดยจะเน�นไปลงทุนใน Tier1,
Tier 2 และ Contingent Convertible (“CoCo”) Bonds ท่ีให�ผลตอบแทน
มากกว�าหุ�นกู�ทั่วไป

กองทุนรวมหลักช�วยกระจายความเส่ียงจากการลงทุนจากตราสารหน้ี
ประเภทอื่นๆ*

*ข�อมูลจาก PIMCO : เป�นค�าความสัมพันธ� PIMCO GIS Capital Securities Fund
กับ Global IGC, Global High Yield ตั้งแต�จัดตั้งกองทุน

ที่มา : PIMCO ณ มี.ค. 2561
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ผู�ลงทุนต�องทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก�อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเป�ดเคแทม แคปป�ตอล ซ�เคียวร�ต้ี ฟ�นด� (KT-CSBOND)

โอกาสรับผลตอบแทนที่ดี 
ในการลงทุนหุ�นกู�ด�อยสิทธ�
กับกองทุน KT-CSBOND

IPO 4 -12 มิ.ย. 61
กองทุนน้ีมีการลงทุนกระจ�กตัวในหมวดธนาคาร จ�งมีความเส่ียงท่ีผู�ลงทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจำนวนมาก

ศึกษารายละเอียดหร�อขอรับหนังสือช�ช้วนท่ี ผู�สนับสนุนการขายและรับซ�อ้คืนหน�วยลงทุนของกองทุนท่ีระบุไว�ในโครงการ
หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9 ต�างจังหวัด (โทรฟร�) 1 800 295 592 หร�อ www.ktam.co.th

CALL CENTER 02 686 6100 www.ktam.co.th KTAM Smart Trade KTAM Smart Trade KTAM TV Online



ข�อมูลกองทุนรวมหลัก PIMCO GIS Capital Securities Fund 
กระบวนการลงทุน คณะกรรมการจัดการลงทุนของ PIMCO ทำการพิจารณาและประเมินการจัดการลงทุน

Valuation การประเมินมูลค�าBottom-up Evaluation
พิจารณาข�อตกลงเก่ียวกับหน้ีสิน
และทำงานร�วมกับท่ีปร�กษาด�านกฎหมาย
เพ่ือทำความเข�าใจความเส่ียงและโอกาส
ท่ีอาจจะเกิดข�น้

มีการจัดทำการทดสอบ Stress Test 
ภายในของแต�ละธนาคาร เพื่อทดสอบ
ความพอเพียงของเง�นกองทุน

เข�าพบผู�บร�หารระดับสูงของธนาคาร

ว�เคราะห�งบการเง�น ประเมินความสมดุล
ของงบดุล ความสามารถในการทำกำไร
คุณภาพการจัดการ ฯลฯ

Top-down Evaluation
พิจารณาความเสี่ยงของ
แต�ละประเทศ

ประเมินความเสี่ยง
ด�านกฎหมาย และการเมือง

พิจารณาความน�าสนใจจาก
- สกุลเง�น
- โครงสร�างเง�นทุน
- เง�นสดเทียบกับ CDS
- ส�วนของผู�ถือหุ�นเทียบหนี้สิน 

ผลการดำเนินงานย�อนหลังของกองทุนรวมหลัก

*Benchmark คำนวณจาก 3 Month USD LIBOR Index ท่ีมา : PIMCO ณ วันท่ี 30 เม.ย. 2561/ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได�เป�นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ย�อนหลัง 1 เดือน ย�อนหลัง 3 เดือน ย�อนหลัง 6 เดือน ย�อนหลัง 1 ป�

Institutional, Acc
Benchmark*

ย�อนหลัง 3 ป�
(ต�อป�)

ตั้งแต�จัดตั้งกองทุน
(ต�อป�)

0.51%
0.19%

-2.06%
0.47%

0.23%
0.84%

4.90%
1.47%

5.48%
0.90%

7.13%
-

หลักทรัพย� 10 อันดับแรกของกองทุนรวมหลัก

ข�อมูลกองทุนเป�ดเคแทม แคปป�ตอล ซ�เคียวร�ตี้ ฟ�นด� (KT-CSBOND)
ประเภทกองทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน
สกุลเง�น (กองทุนรวมหลัก)
นโยบายการป�องกันความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน
เง�นลงทุนขั้นต่ำ
วันเป�ดรับคำสั่งซ�้อและขายคืน
วันรับเง�นค�าขายคืน
วันซ�้อขายครั้งถัดไป

กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมต�างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
5
USD
ตามดุลยพินิจผู�จัดการกองทุน
1,000 บาท
ทุกวันทำการซ�้อขาย ภายในเวลา 14.00 น.
T+5
18 มิถุนายน 2561

ป�จจัยความเสี่ยงที่สำคัญ : ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)/ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู�ออกตราสาร (Credit Risk)/ ความเสี่ยงจากการขาด
สภาพคล�องของหลักทรัพย� (Liquidity Risk) เป�นต�น
 
 

ช�่อบร�ษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส�วน
(ร�อยละ)

LLOYDS Banking Group PLC 

Banco Santander S.A 

Intesa Sanpaolo S.P.A.  

HSBC Holdings PLC.   

Barclays Bank PLC.   

UBS Group AG    

UBS AG of Stamford,
Connecticut     
Credit Suisse Group AG      

Santander UK PLC.      

Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A.  
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บร�การด�านการเง�นและการธนาคารผ�านบร�ษัทในเคร�อ ท้ังในและนอกสหราชอาณาจักร บร�ษัทบร�การธนาคาร
พาณิชย�สำหรับรายย�อย การจำนอง บำเหน็จบำนาญ บร�หารสินทรัพย� ประกัน Corporate banking และ Treasury

บร�การด�านการเง�นและการธนาคารแก�ธุรกิจและลูกค�าบุคคลท่ัวโลก บร�ษัทมีบร�การท่ีหลากหลาย เช�น เง�นฝาก 
สินเช�อ่ผู�บร�โภค สินเช�อ่จำนอง การจัดหาเง�นกู� แฟคตอร�ง่ กองทุนรวม กองทุนบำเหน็จบำนาญ บร�การวาณิชธนกิจ
ท่ีปร�กษาทางการเง�นในการควบรวมและซ�อ้กิจการ

บร�การเง�นฝาก บร�การการเง�นสำหรับรายย�อย รายใหญ� และบร�การวานิชธนกิจ ธนาคารมีบร�การสินเช�อ่ผู�บร�โภค
และสินเช�อ่ท่ีอยู�อาศัย Private banking บร�หารสินทรัพย� ประกัน กองทุนรวมและบร�การนายหน�าซ�อ้ขายหลักทรัพย�
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ดำเนินงานในยุโรป ละตินอเมร�กา สหรัฐอเมร�กา จ�น และตุรกี

บร�การเง�นฝากและบร�การด�านการเง�นการธนาคาร โดยมีบร�การสินเช�อ่ผู�บร�โภค บร�หารสินทรัพย� ธนาคารทางอินเทอร�เน็ต
Merchant banking นายหน�าซ�อ้ขายหลักทรัพย� แฟคเตอร�ง่ เช�าซ�อ้ และบร�หารกองทุนรวม Intesa Sanpaolo มีสาขา
ท่ัวอิตาลี และสำนักงานในยุโรป เอเช�ย และสหรัฐอเมร�กา

บร�การด�านการเง�นและการธนาคารระหว�างประเทศท่ัวโลกเพ่ือรายย�อยและองค�กร และยังให�บร�การรักษาหลักทรัพย�
ผู�ดูแลผลประโยชน�, Capital Market, Treasury, Private banking, วาณิชธนกิจ และประกัน

ผู�ให�บร�การทางการเง�นระดับโลก ท่ีดำเนินธุรกิจด�านการธนาคารพาณิชย� วาณิชธนกิจ Wealth Management 
บร�หารการการลงทุน

บร�การทางการเง�นแก�ลูกค�าบุคคล องค�กร และสถาบัน ให�บร�การวางแผนทางการเง�น บร�หารสินทรัพย� และบร�หารกองทุน

บร�ษัทลูกของ UBS Group AG ให�บร�การด�านการเง�นและการธนาคาร บร�ษัทมีการบร�หารสินทรัพย� วาณิชธนกิจ ท่ัวโลก
และระดับภูมิภาค

บร�การด�านวาณิชธนกิจ Private banking และบร�การบร�หารสินทรัพย�แก�ลูกค�าท่ัวโลก

มีผลิตภัณฑ�และบร�การทางการเง�นและการธนาคารท่ีหลากหลายสำหรับลูกค�าบุคคล องค�กรและลูกค�าภาครัฐใน
สหราชอาณาจักร เป�นบร�ษัทลูกของธนาคาร Banco Santander ให�บร�การสินเช�อ่ บัตรเครดิต การลงทุน

 ท่ีมา : PIMCO ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2560/ หมายเหตุ : หลักทรัพย� 10 อันดับแรกของกองทุนรวมหลักแรก ไม�รวมอนุพันธ� 


