
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน กนัยายน 2563 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 2,086.67

Foreign Investment Allocation มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 9.3226

ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

17 ตลุาคม 2560 

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

UEMIF-N 6.22 24.25 3.67 N/A N/A N/A -3.91 -2.34 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 15.30น.*

Benchmark *** 12.40 24.78 14.45 N/A N/A N/A 3.91 -0.44 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 6.60 9.83 21.48 N/A N/A N/A 20.76 15.89 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 15.30น.*

ความผนัผวนของตวัชีว้ัด 7.91 13.11 22.51 N/A N/A N/A 21.57 16.90 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไม่กาํหนด 

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไม่กาํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทาํการ นบัถดัจากวันคาํนวณมลูคา่

ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาหนว่ย

ลงทนุของวันรบัซ้ือคนืหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ

**โปรดศึกษาปฏิทินวันซ้ือขายกองทนุ

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่30 กนัยายน 2563 ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

(รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

สดัส่วนการลงทนุ ค่าธรรมเนียมการขาย

1. หน่วยลงทนุของกองทนุระหว่างประเทศ 100.89% ไม่เกนิ 2.00% (ปัจจบุันเก็บ 1.50%)

2. อื่น ๆ -0.89% ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

ไม่เกนิ 1.00% (ปัจจบุันยกเวน้)

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

สบัเปลี่ยน-เขา้ เท่ากบัค่าธรรมเนียมการขาย 

สบัเปลี่ยน-ออก เท่ากบัคา่ธรรมเนยีมการรบัซ้ือคนื

รายช่ือหลกัทรพัย์ ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม

1.หน่วยลงทนุ : AB SICAV I - Emerging Markets Multi - Asset Portfolio (Class S1 USD) 100.89% (รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

2.อื่นๆ -0.89% ค่าธรรมเนียมการจดัการ

≤ 2.14% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

≤ 0.08025% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.4280% ต่อปี

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

≤ 2.70175% ต่อปี

หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็น

อตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดทาํนองเดียวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : UEMIF-N : UNEMINN:TB

กองทนุหลกั : ABEMUS1:LX ขอ้มลู ณ 30 กนัยายน 2563

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล ์thuobamwealthservice@uobgroup.com  เว็บไซต ์www.uobam.co.th 

เนน้ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ชือ่ AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset 

Portfolio (Class S1 USD) (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 

80 ของ NAV ซ่ึงกองทนุหลกัจดัตัง้และบริหารจดัการโดย AllianceBernstein (Luxembourg) และจด

ทะเบียนทีป่ระเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) กองทนุหลกัมกีลยทุธแ์สวงหาผลตอบแทนเพื่อบรรลุ

วัตถปุระสงคห์ลกัของการลงทนุโดยจะกระจายการลงทนุอย่างเหมาะสมระหว่างตราสารทนุและตราสาร

หนีท้ีม่ผี ูอ้อกตราสารอยู่ในกลุ่มประเทศเกดิใหม ่(Emerging Markets) รวมถึงการวิเคราะหก์ลุ่ม

อตุสาหกรรมและหลกัทรพัย ์การบริหารอตัราดอกเบ้ีย และการคดัเลือกประเทศและสกลุเงนิในการ

ลงทนุอย่างเหมาะสม

* % ตอ่ปี ** หากกองทนุรวมจดัตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการดาํเนนิงานที่แสดงจะเป็นตามที่เกดิขึน้จริง แตห่ากกองทนุรวมจดัตัง้ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป ผลการดาํเนนิงานที่แสดงจะเป็น % ตอ่ปี

 *** ดชัน ีMSCI Emerging Markets สัดส่วน 100.00%

ผลการดาํเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวม

ฉบับนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวัลและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุ

รวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ กองทนุมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวม แต่

เนือ่งจากกองทนุไม่ไดป้้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จาํนวน   ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือไดร้บัเงนิคืนตํา่กว่าเงนิลงทนุเร่ิมแรกได ้การลงทนุมีความเสี่ยง ผู้

ลงทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดาํเนินงานของกองทนุกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

กองทนุผสม กองทนุรวมหน่วยลงทนุที่ลงทนุในกองทนุ

ต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว (feeder fund)ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563

กองทนุ
ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อีเมอรจ์ิ้ง มารเ์ก็ต อินคัม ฟันด์ (ชนดิ

รับซ้ือคืนหนว่ยลงทนุแบบปกต)ิ

(UEMIF-N)
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Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds
 
 

 

AIMC Category 

 

Peer Percentile 3M 

 5th Percentile 0.14 22.94

 25th Percentile -4.95 14.48

Equity General 50th Percentile -7.53 8.23

 75th Percentile -9.34 5.17

 95th Percentile -10.45 2.81

 5th Percentile -6.97 11.98

 25th Percentile -8.47 6.86

Equity Large Cap 50th Percentile -10.27 4.81

 75th Percentile -11.38 3.36

 95th Percentile -12.96 -

 5th Percentile 9.93 60.69

 25th Percentile 9.41 53.74

Equity Small - Mid Cap 50th Percentile 4.16 43.07

 75th Percentile -0.30 35.58

 95th Percentile -3.92 26.67

 5th Percentile 13.92 37.42

 25th Percentile 9.91 29.56

European Equity 50th Percentile 4.00 21.24

 75th Percentile 0.86 15.69

 95th Percentile -0.26 12.32

 5th Percentile 9.72 28.93

 25th Percentile 6.22 18.45

Foreign Investment Allocation 50th Percentile 3.81 13.05

 75th Percentile 2.23 9.01

 95th Percentile 0.78 3.26

 5th Percentile -6.41 3.57

 25th Percentile -6.70 2.63

Fund of Property Fund - Thai 50th Percentile -7.47 2.32

 75th Percentile -7.79 1.37

 95th Percentile -8.33 0.28

 5th Percentile 4.01 11.02

 25th Percentile 2.66 9.48

Global Bond Discretionary F/X 
Hedge or Unhedge 

50th Percentile 2.13 7.59

 75th Percentile 1.79 5.18

 95th Percentile 0.92 1.51

 5th Percentile 2.74 9.46

 25th Percentile 2.23 8.76

Global Bond Fully F/X Hedge 50th Percentile 1.62 7.28

 75th Percentile 1.37 5.66

 95th Percentile 1.11 2.36
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Return (%) Standard Deviation (%)

6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 

22.94 -13.51 -3.47 2.77 6.40 10.99 15.29 20.76 

14.48 -19.72 -6.68 0.77 5.15 13.62 18.73 24.67 

8.23 -23.12 -8.26 -0.35 4.21 14.76 20.71 26.56 

5.17 -24.87 -9.38 -1.62 2.68 15.86 21.25 27.91 

2.81 -29.19 -13.43 -4.54 1.15 18.44 24.13 30.73 

11.98 -20.77 -6.27 1.49 6.24 13.97 19.77 25.17 

6.86 -23.98 -7.49 0.79 4.50 14.90 20.58 27.23 

4.81 -25.83 -8.14 -0.10 3.93 15.35 21.61 28.37 

3.36 -27.85 -10.30 -1.11 3.16 16.53 23.58 30.84 

-3.59 -42.25 -18.89 -5.97 2.67 23.58 35.68 36.84 

60.69 6.95 0.53 5.06  13.67 19.19 25.27 

53.74 6.11 -1.81 4.20  13.81 20.99 28.40 

43.07 -7.61 -5.41 3.15  14.96 21.34 28.97 

35.58 -12.37 -8.83 1.77  16.62 21.85 29.26 

26.67 -24.08 -16.09 -0.87  20.08 22.78 30.03 

37.42 22.96 7.38 8.51 5.40 14.60 19.37 23.92 

29.56 10.40 3.81 5.51 4.83 16.13 21.98 26.29 

21.24 -0.22 -0.03 4.66 4.12 17.81 23.16 28.55 

15.69 -6.54 -1.74 2.69 3.41 18.41 24.51 30.07 

12.32 -8.78 -3.31 -0.05 2.85 21.08 29.08 31.97 

28.93 17.40 7.43 8.71 9.05 2.52 4.06 6.05 

18.45 8.46 3.48 5.15 7.72 4.75 6.15 9.62 

13.05 0.48 1.19 4.21 4.88 7.11 10.28 12.60 

9.01 -3.04 -0.56 1.73 2.70 12.33 15.69 17.39 

3.26 -7.85 -2.92 -0.88 1.65 19.80 24.95 29.50 

3.57 -22.47 4.14 7.32 9.52 7.60 10.86 15.67 

2.63 -25.14 3.32 7.06 9.06 8.15 11.47 16.48 

2.32 -25.56 2.64 4.58 8.49 10.00 12.55 17.19 

1.37 -27.78 0.28 3.23 7.91 10.55 13.72 18.29 

0.28 -29.29 -0.30 2.46 7.45 10.80 14.12 18.77 

11.02 5.31 3.20 2.86 2.75 1.66 1.97 4.09 

9.48 4.07 2.97 2.15 2.40 2.18 3.27 5.21 

7.59 1.73 1.66 1.78 0.83 3.17 5.10 6.60 

5.18 1.14 -0.20 1.27 -0.80 4.57 6.08 7.61 

1.51 -3.69 -3.07 -1.58 -1.31 9.03 8.75 11.01 

9.46 5.57 2.75 3.59  1.94 1.76 1.67 

8.76 4.48 2.39 3.35  2.04 2.68 5.38 

7.28 1.12 1.37 3.05  2.19 3.20 6.86 

5.66 0.90 1.30 2.54  2.41 4.75 7.24 

2.36 0.20 -2.61 2.13  5.05 5.61 7.54 

AIMC Category Performance Report 
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Standard Deviation (%) 

3Y 5Y 10Y 

 13.18 12.07 11.87 

 16.39 14.01 15.37 

 17.74 14.98 15.83 

 19.03 16.15 16.34 

 21.56 18.27 17.80 

 16.05 13.68 14.84 

 17.12 14.62 15.51 

 17.94 15.21 15.85 

 18.45 15.57 16.18 

 20.19 17.47 16.80 

 22.22 18.25  

 23.42 19.76  

 24.32 20.40  

 24.95 20.86  

 25.71 22.37  

 13.42 12.25 12.98 

 14.28 13.13 13.84 

 16.33 15.02 14.93 

 17.18 15.39 16.01 

 20.81 17.35 16.88 

5.80 6.98 8.72 

8.26 7.97 8.85 

 9.40 9.12 11.92 

 11.47 12.79 13.63 

 18.31 15.64 14.47 

 15.09 13.10 11.68 

 15.65 13.86 11.82 

 16.44 14.24 12.00 

 17.08 14.44 12.18 

 17.71 14.65 12.33 

2.77 3.77 5.12 

2.97 4.01 5.84 

5.92 4.09 6.58 

6.48 4.59 7.30 

 8.70 6.95 7.95 

4.34 3.09  

6.13 3.88  

6.24 4.88  

6.76 5.22  

7.09 5.50  
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ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

(Disclaimer of Peer group Fund Performance)

 
1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต

2. ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ไดที้ www.aimc.or.th
3. ผลการดาํเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบ

ช่วงเวลากบักองทุนประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซน็ตไ์ทล ์

 5th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 

 25th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 

 50th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 

 75th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 

 95th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 

4. ผลตอบแทนทีมีอายเุกินหนึงปีนนัมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

 

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่

ของประเภทกองทุนรวมนนั 
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ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ 
(Disclaimer of Peer group Fund Performance) 

 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 
www.aimc.or.th 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบ

นประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น  

แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 25 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 50 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Median performance) 

แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 75 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
ผลตอบแทนทีมีอายเุกินหนึงปีนนัมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่

 

iders; (2) may not be copied or distributed; (3) is for informational purposes only;  
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละ

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่วงทีเทา่ใด



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อเีมอรจ์ิง้ มารเ์ก็ต อนิคมั ฟันด ์ชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ  1 
 

 

             
         
         
         
         

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  
  
   

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อเีมอรจ์ ิง้ มารเ์ก็ต อนิคมั ฟนัด ์

United Emerging Markets Income Fund : UEMIF 

ชนดิรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุแบบปกต ิ(UEMIF-N) 

กองทนุรวมผสม 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชือ่ AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset 
Portfolio (Class S1 USD) (กองทนุหลัก) เพยีงกองทนุเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ และลงทนุในรปูสกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐ  

สว่นทีเ่หลอืบรษัิทจัดการจะลงทนุในหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient 
Portfolio Management) และกองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) ตาม
หลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิ
ผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ ในแตล่ะขณะ  

กองทนุจะลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) และอาจทํา
ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์(Securities lending) หรอืธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) ได ้
 
นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทนุ AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (Class S1 USD) มกีลยทุธแ์สวงหาผลตอบแทน
เพือ่บรรลวุัตถปุระสงคห์ลักของการลงทนุโดยจะกระจายการลงทนุอยา่งเหมาะสมระหวา่งตราสารทนุและตราสารหนี้ที่
มผีูอ้อกตราสารอยูใ่นกลุม่ประเทศเกดิใหม ่(Emerging Markets) รวมถงึการวเิคราะหก์ลุม่อตุสาหกรรมและหลักทรัพย ์
การบรหิารอตัราดอกเบีย้ และการคัดเลอืกประเทศและสกลุเงนิในการลงทนุอยา่งเหมาะสม 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : https://www.abglobal.com/ 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1.กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อเีมอรจ์ิง้ มารเ์ก็ต อนิคัม ฟันด ์มุง่หวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลัก 
(passive management)  

2. AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (Class S1 USD)  (กองทนุหลัก) มกีลยทุธใ์นการบรหิาร
แบบเชงิรกุ (Active management) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อเีมอรจ์ิง้ มารเ์ก็ต อนิคมั ฟันด ์ชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ  2 
 

 

เหมาะสําหรับเงนิลงทนุทีต่อ้งการผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ และสามารถยอมรับ
ความเสีย่งจากการลงทุนไดใ้นระดับสงูโดยผลตอบแทนทีก่องทุนจะไดรั้บสว่นใหญ่มาจากกําไรสว่นต่างของ
ราคาหน่วยลงทนุ 
 
กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 
ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1.กองทนุไทยนําเงนิไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลักในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (class S1 USD) แตจ่ะมกีารนํา
เงนิในสกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐไปลงทนุตอ่ในหลายสกลุเงนิตามแตล่ะประเทศทีก่องทนุหลักไปลงทนุ ดังนัน้ กองทนุนี้จงึ
มคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นของสกลุเงนิบาทและดอลลารส์หรัฐ รวมถงึดอลลารส์หรัฐและสกลุเงนิอืน่  ๆจงึทําใหม้ี
ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นมากกวา่กองทนุรวมท่ัวไป  

2. กองทนุไทยและกองทนุหลักอาจมกีารลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ 
(Efficient Portfolio Management) และเพือ่ลดความเสีย่ง (hedging) ตามดลุพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ  

3. กองทุนรวมมกีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทุน เป็นชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกตแิละชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทุน
อัตโนมัต ิทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุได ้และบรษัิทจัดการจะแยก
คํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ ซึง่อาจจะมมีลูคา่เทา่กนัหรอืแตกตา่งกนัได ้ 

4. เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิ
วกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิทําใหก้องทนุไมส่ามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนืตาม
ระยะเวลาทีก่ําหนด  

5. กองทุนมนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืง เศรษฐกจิสังคม 
สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลีย่น กฎหมาย และ/หรอืขอ้จํากัดของประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน ซึง่อาจจะ
สง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ  

6. ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุรวมเมือ่มคีวามเขา้ใจในความเสีย่งของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ และผูล้งทนุควรพจิารณา
ความเหมาะสมของการลงทนุ โดยคํานงึถงึประสบการณ์การลงทนุวัตถปุระสงคก์ารลงทนุ และฐานะการเงนิของ
ผูล้งทนุเอง 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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7. กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืตํ่ากว่าอันดับทีส่ามารถลงทุนได ้(non-
investment grade unrated) ตราสารทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (unrated Securities) และตราสารทีไ่มไ่ด ้
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities)ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งสงูขึน้จากการไมไ่ดรั้บชําระคนืเงนิตน้และ
ดอกเบีย้ 

8.กองทุนรวมนี้ลงทุนในกองทุนหลักทีล่งทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจาย
ความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

9.กองทุนรวมมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนที่
นอ้ยกวา่ จงึมกีําไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 
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แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2563) 
 

                           ตํา่                                                                                             สงู 
 

 

                                                               
ความเสีย่งจากการกระจกุตวั (High concentration risk) 

 

 

 

 

≤20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม Information Technology  

    ตํา่                 สงู 
    

≤20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

 
หมายเหต:ุ กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในสาธารณรัฐประชาชนจนี  

 

 

 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

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

การลงทนุกระจกุตัว
รายประเทศรวม 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การกระจกุตัวลงทนุใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา่             สงู

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ตํา่                                   สงู 
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ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2563) 

                 ตํา่                                                                                            สงู 

 

 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็นรอ้ยละ  95.82  ของเงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั การป้องกนัความเสีย่ง fx 
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สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิที ่AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio 
(Class S1 USD) (กองทนุหลกั) ลงทนุ 

 
หมายเหต:ุ ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2563 

หน่วยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง
ประเทศ 93.13 %

อืน่ ๆ 6.87 %

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 

UEMIF 

ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2563



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อเีมอรจ์ิง้ มารเ์ก็ต อนิคมั ฟันด ์ชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ  7 
 

ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด อเีมอรจ์ ิง้ มารเ์ก็ต อนิคมั ฟนัด ์ 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

หน่วยลงทนุ : AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (Class S1 USD) 93.13 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2563 

 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio  

(Class S1 USD) (Master Fund) 

 

 

 

หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2563 
 
สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00529/UEMIF-N 

  และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุันไดท้ี ่:https://www.abglobal.com/ 
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หมายเหต ุ:   ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2563 

-  ทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมตามรายการดังกลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด
ทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0015 เป็นตน้ 

 ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00529/UEMIF-N 

  
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.50 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 ยกเวน้** 
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 1.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 1.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะคน
ไมเ่ทา่กนัได ้ 

** ปัจจบุนัยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นเขา้ (แตต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุดว้ย)  
หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2563 
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การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.70175 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 
 
หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2563 

สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกัทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.abglobal.com/ 

 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) 0.0000% ของ NAV 

 
หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2563 
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Foreign Investment Allocation ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2563 

 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1.  ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3.  ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอันดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4.  ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
 

หมายเหต ุ

ผลการดําเนนิงานในอดตี /ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุมไิดเ้ป็น
สิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.abglobal.com/ 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 17 ตลุาคม 2560 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้: ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 

วนัทําการขาย: ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื  :  ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                 :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันทีคํ่านวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันทําการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุโดยมใิหนั้บรวมวันหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการ
กองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิท
จัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุทําการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ใน
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหตสุามารถดวูันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันได ้
ที ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 17 ตลุาคม 2560 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 17 ตลุาคม 2560 

นายกาย ศริพิรรณพร* 24 เมษายน 2562 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2626-7777 

2. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั: โทรศพัท ์0-2697-3700 

3. บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 

4. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

5. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 

6. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658 -5050 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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7. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 

8. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0 2659 7000 , 0-2099-7000 

9. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 

10. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

11. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 

13. บรษัิทหลกัทรัพย ์ภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

14. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2782-2400 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 

16. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

18. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

19. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 

20. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648 1111 

21. บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จํากดั(มหาชน) : โทรศพัท ์1621 

22. บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2088 -9797 

23. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 

24. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508 , 0-2861-6090 

25. ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2111-1111 

26. ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2777-7777 

27. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

28. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

29. บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

30. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 

31. ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1572 

32. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 

33. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

34. บรษัิท หลกัทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 0.00% 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2563 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

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

Website : www.uobam.co.th   

Email :thuobamwealthservice@uobgroup.com 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อเีมอรจ์ิง้ มารเ์ก็ต อนิคมั ฟันด ์ชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ  15 
 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึ
มคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วย
ลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคัญ 
ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรอง
วา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 

 

 

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่ม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบ
ถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดย
คํานวณจากมลูคา่ทีตํ่า่กวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิที่
กองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบ
ระยะเวลาเดยีวกนั 
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สาระสําคญัของกองทนุรวมตา่งประเทศ (Master Fund) 

 
ชือ่กองทนุ : AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (Class S1 USD) 

ผูจ้ดัการกองทนุ : AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 1 มถินุายน ค.ศ. 2011 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมผสม 

อายโุครงการ : ไมก่ําหนด 

วนัทําการซือ้ขาย : ทกุวันทําการซือ้ขาย 

การจา่ยเงนิปนัผล : ไมจ่า่ยเงนิปันผล 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ 
ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ 
ของกองทนุ : 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 

Bloomberg Ticker : 

Bloomberg Benchmark 
Ticker : 

NDUEEGF INDEX 

MSCI Emerging Markets Index 

Website https://www.abglobal.com/ 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

 
1.  ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) 

(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะ
เศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลงในทศิ
ทางตรงขา้มกบัการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ก็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขายในระดับ
ราคาทีตํ่่าลง โดยกองทนุรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ (portfolio duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกับการ
เปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ตํา่กวา่ 

(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถงึ ความเสีย่งที่มูลค่าของหลักทรัพยท์ี่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลง
เพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็น
ตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุ
รวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 
 
2.  ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอัตรา
แลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น 
แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน
ในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทอ่อน ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเชน่กัน ดังนัน้ การ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจงึเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่ทําได ้
ดังตอ่ไปนี ้

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุรวม : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 
เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกันความเสีย่ง
หรอืไม ่

3. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิ
จากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผล
กระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรือความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการ
ดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

 ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น
อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิ
จากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่
อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายหมวด
อตุสาหกรรม  

(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่ ้
ออกเสนอขายอยูใ่นประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ 
สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ 
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4. ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับ
ความน่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทนุ (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดย
พจิารณาจากผลการดําเนนิงานทีผ่่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมี
ความหมายโดยยอ่ดังตอ่ไปนี ้

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คาํอธบิาย 

ระดับทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดับเครดติสงูทีส่ดุมคีวามเสีย่งตํา่ทีส่ดุที่
จะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดับเครดติรองลงมาและถอืวา่มคีวาม
เสีย่งตํา่มากทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งตํา่ทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถชาํระ
หนีไ้ดต้ามกําหนด 

ระดับทีตํ่า่กวา่น่า
ลงทนุ 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ตํา่กวา่ 
BBB(tha)

ตํา่กวา่ 
Baa 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

 

 

อืน่ๆ 

หน่วยลงทนุชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกตขิองกองทนุเปิด ยไูนเต็ด อเีมอรจ์ิง้ มารเ์ก็ต อนิคัม ฟันด ์ชนดิรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุแบบปกต ิ(ชือ่ยอ่ : UEMIF-N) เหมาะสําหรับผูล้งทนุประเภทบคุลธรรมดาเปิดโอกาสใหผู้ล้งทนุรับรายไดจ้าก
สว่นตา่งจากการลงทนุ (Capital gain) และสะสมผลประโยชนจ์ากการลงทนุ (Total return) 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่ไดเ้ปิด
ใหบ้รกิาร เพือ่เพิม่ความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ โดย
บรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดังกล่าว กอ่นวันเปลีย่นแปลง ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ 
และ/หรอืประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 


