
กองทนุนี้ลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม จึงมคีวามเสี่ยง

ที่ผ ูล้งทนุอาจสญูเสียเงนิลงทนุจ านวนมาก

กลยทุธก์ารลงทนุ

ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน กนัยายน 2563 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 4,098.89

Aggressive Allocation มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

11.0071

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

ขึน้อยูก่บัดลุยพินจิของผูจ้ัดการกองทนุ 2 กนัยายน 2559

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

กองทนุรวมผสม

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 15.30น.**

UFIN-N -1.19 4.12 -9.04 2.35 N/A N/A -6.98 2.38 การขายคืนหน่วยลงทนุ

Benchmark *** -0.35 4.85 -12.57 2.48 N/A N/A -9.06 0.00 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 14.00น.**

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 2.09 4.67 10.23 7.96 N/A N/A 9.80 6.96 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ความผนัผวนของตวัชีว้ัด 3.52 8.57 14.72 11.14 N/A N/A 14.09 9.81 ไม่มีการจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไม่กาํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไม่กาํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทาํการ นบัแต่วันถัดจากวัน

คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ มลูค่าหน่วย

ลงทนุ ราคาหน่วยลงทนุ

**โปรดศึกษาปฏิทินวันซ้ือขายกองทนุ

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่30 กนัยายน 2563 ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

ผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

สดัส่วนการลงทนุ (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

1. หน่วยลงทนุอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศ 29.91% ค่าธรรมเนียมการขาย

2. หน่วยลงทนุอสงัหาริมทรพัยต์่างประเทศ 52.95% ไม่เกนิ 2.00% (ปัจจบุันเก็บ 1.00%)

3. หน่วยลงทนุ 14.24% ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

4. เงนิฝาก 0.00% ไม่มี

5. สนิทรพัยอ์ื่นๆ 2.90% ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

สบัเปลี่ยน-เขา้ เท่ากบัคา่ธรรมเนยีมการขาย 

รายช่ือหลกัทรพัย์ สบัเปลี่ยน-ออก เท่ากบัคา่ธรรมเนยีมการรบัซ้ือคนื

1. PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund (IE00BD38JM62) 24.35% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม

2. BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund (LU1080341909) 14.24% (รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

3. UBS (Lux) Real Estate Funds Selection EUR (LU1435275141) 9.89% ค่าธรรมเนียมการจดัการ

4. กองทนุรวมโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 7.23% ≤ 2.14% ต่อปี

5. กองทนุรวมโครงสรา้งพื้นฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จสัมิน 6.67% ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

≤ 0.08025% ต่อปี

*กองทนุได ้Overall Morningstar Rating 5 ในกลุ่ม Thailand Fund Aggressive Allocation ขอ้มลู ณ วันที ่30 ก.ย. 2563 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ≤ 0.4280% ต่อปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

≤ 2.70175% ต่อปี 

หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็น

อตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : UFIN-N : UNINCFN:TB

 กองทนุหลกั : UBRSEID: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 

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)

* % ตอ่ปี ** หากกองทนุรวมจัดตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการดาํเนนิงานทีแ่สดงจะเป็นตามทีเ่กดิขึน้จริง แตห่ากกองทนุรวมจัดตัง้ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป ผลการดาํเนนิงานทีแ่สดงจะเป็น % ตอ่ปี *** คา่เฉลีย่ระหว่าง 1) 

35% ดชันFีTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index ปรับดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วันทีค่าํนวณผลตอบแทน 2) 40% ดชันผีลตอบแทนรวมของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์

และกองทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย ์(PF&REIT Total Return Index) 3) 25% ดชัน ีBloomberg US Treasury Bond Index ปรับดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วันทีค่าํนวณผลตอบแทน

ลงทนุในหลกัทรัพยแ์ละทรัพยส์ินทัง้ในและต่างประเทศ โดยบริษทัจัดการจะพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพยแ์ละ

ทรัพยส์ินแต่ละประเภทในสดัส่วนตัง้แต่ 0-100% ของมลูคา่ NAV ของกองทนุ ซ่ึงสดัส่วนการลงทนุดงักล่าวจะ

ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษทัจัดการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณใ์นแต่ละขณะ และกองทนุจะน าเงนิไปลงทนุ

ในต่างประเทศไมเ่กนิ 79% ของมลูคา่ NAV ของกองทนุ ทัง้นี้ ในสภาวะการลงทนุปัจจบุัน คาดว่าจะลงทนุใน

สินทรัพย ์4 กลุ่ม ดงันี้ 1. อสงัหาริมทรัพยท์ัว่โลก ชือ่กองทนุ UBS (Lux) Real Estate Fund Selection-Global  2. 

ตราสารหนี้สินเชือ่บา้นสหรัฐ (MBS) ชือ่กองทนุ BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund 3. Reit, Property Fund, 

Infrastructure Fund ในเอเชยี บริหารโดย บลจ.ยโูอบี (สิงคโปร)์ 4. Reit, Property Fund, Infrastructure Fund ประเทศ

ไทย บริหารโดย บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) 5. PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Fund บริหารโดย PIMCO 

Global Advisors (Ireland) Limited 6. Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund บริหารโดย Henderson

 Management S.A.

ผลการดาํเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุ

รวมฉบับนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวัลและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงาน

ของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ กองทนุมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการ

กองทนุรวม แต่เนือ่งจากกองทนุไม่ไดป้้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จาํนวน   ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือไดร้บัเงนิคืนตํา่กว่าเงนิลงทนุเร่ิมแรกได ้การ

ลงทนุมีความเสี่ยง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดาํเนินงานของกองทนุกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

กองทนุ

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

(ชนดิรบัซ้ือคืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ) (UFIN-N)
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AIMC Category 

 
 

Peer Percentile 

Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 
 5th Percentile 3.69 23.56 1.13 2.36 5.46 8.51 1.62 2.41 4.40 4.96 7.29 12.00 
 25th Percentile 0.45 10.17 -5.90 -2.55 0.67 4.86 5.08 7.21 10.36 9.75 11.00 13.86 

Aggressive Allocation 50th Percentile -3.31 5.43 -13.07 -6.43 -0.26 3.59 11.79 15.66 19.68 15.94 14.09 14.77 
 75th Percentile -6.82 3.24 -21.81 -8.67 -1.47 2.82 14.85 19.81 24.15 16.90 14.79 15.94 
 95th Percentile -8.92 -0.57 -24.97 -11.27 -3.03 1.58 18.89 22.41 28.41 20.70 15.92 16.29 
 5th Percentile 4.03 23.35 -12.54 -5.77 1.62  10.04 16.62 19.30 13.82 12.94  

 25th Percentile 1.21 17.08 -14.41 -6.28 -1.09  10.62 17.41 19.68 14.61 13.89  

ASEAN Equity 50th Percentile -1.81 10.56 -15.75 -8.79 -4.48  12.59 17.89 20.37 16.40 15.07  

 75th Percentile -2.11 9.54 -19.19 -10.21 -8.09  13.17 20.44 23.11 17.81 15.14  

 95th Percentile -3.20 3.24 -22.58 -13.46 -10.98  14.46 21.37 27.02 18.20 15.19  

 5th Percentile 16.11 39.54 30.89 5.47 8.05 4.40 15.91 18.53 21.74 15.10 13.67 13.13 
 25th Percentile 13.44 35.21 16.21 2.11 7.26 2.70 17.08 19.53 22.60 17.54 15.13 14.44 

Asia Pacific Ex Japan 50th Percentile 11.93 28.93 11.81 -0.47 5.17 1.64 17.86 21.59 25.63 18.08 16.20 15.74 
 75th Percentile 9.18 24.63 9.02 -2.01 2.54 0.93 21.58 23.82 26.46 18.77 17.06 16.58 
 95th Percentile 5.65 21.66 1.72 -6.43 -2.44 -0.01 22.47 30.73 39.81 20.51 18.50 17.27 
 5th Percentile 5.75 16.31 -20.46 -7.43 -9.41 -11.69 27.05 37.94 39.15 30.07 27.36 25.91 
 25th Percentile 4.82 15.39 -21.41 -7.92 -10.21 -12.34 27.62 39.95 40.92 30.28 27.48 26.05 

Commodities Energy 50th Percentile 2.73 13.15 -24.10 -8.59 -11.91 -12.62 28.23 41.61 42.11 32.71 28.96 26.61 
 75th Percentile 2.14 12.09 -25.24 -10.31 -12.86 -12.98 28.39 43.48 42.76 33.19 29.44 27.23 
 95th Percentile 0.35 -7.03 -64.41 -28.76 -24.30 -16.27 30.18 69.75 66.71 50.87 42.89 31.65 
 5th Percentile 8.85 16.54 30.18 11.08 8.96 3.15 16.71 15.58 16.23 11.11 11.87 13.53 
 25th Percentile 8.20 16.10 28.40 10.49 8.25 2.70 18.17 16.40 16.89 11.46 12.19 14.14 

Commodities Precious Metals 50th Percentile 6.13 14.88 25.30 10.13 7.74 2.46 19.03 17.14 17.72 11.63 12.48 14.41 
 75th Percentile 5.96 13.03 24.40 9.81 6.61 2.01 19.33 17.30 18.19 11.73 12.75 14.81 
 95th Percentile 5.73 11.67 22.83 8.86 5.76 1.71 19.92 17.62 18.63 11.96 12.92 15.47 
 5th Percentile 0.91 5.55 1.48 0.23 2.38 2.83 1.62 2.40 2.76 1.95 1.47 0.92 
 25th Percentile -0.14 2.85 -1.24 -0.08 1.70 2.74 2.28 3.04 4.16 3.31 2.91 2.51 

Conservative Allocation 50th Percentile -1.58 1.79 -3.94 -0.57 1.10 2.49 2.58 4.09 5.36 3.88 3.31 2.90 
 75th Percentile -2.04 0.73 -5.64 -1.18 0.66 1.74 3.24 4.85 6.40 4.08 3.50 3.52 
 95th Percentile -2.43 -1.16 -6.46 -2.25 0.04 1.24 3.84 5.63 6.93 4.78 4.01 4.12 
 5th Percentile 3.41 17.42 3.62 2.92 5.33 4.17 2.15 3.03 4.94 5.09 4.63 4.53 
 
Emerging Market Bond 

25th Percentile 2.75 15.82 2.68 2.16 3.82 4.09 3.15 5.13 7.20 5.85 6.20 5.59 

Discretionary F/X Hedge or 50th Percentile 2.30 11.75 1.47 0.36 3.09 3.99 4.63 7.44 9.46 6.95 7.23 6.91 
Unhedge 

75th Percentile 2.00 9.05 -1.95 -0.49 2.47 3.88 6.62 9.43 13.04 12.65 11.31 8.24 
 95th Percentile 1.86 6.25 -3.00 -1.91 1.85 3.80 7.57 11.23 14.95 13.77 12.61 9.30 
 5th Percentile -14.13 7.76 -24.84 -3.32 7.19 2.66 20.46 28.49 37.08 22.93 19.80 19.50 
 25th Percentile -14.27 7.27 -25.03 -3.44 7.04 2.55 20.47 28.49 37.36 23.22 19.83 19.67 

Energy 50th Percentile -14.40 7.08 -25.14 -3.77 6.84 2.41 20.60 28.67 37.46 23.42 19.93 19.87 
 75th Percentile -14.50 6.99 -25.31 -4.78 6.76 2.28 20.70 28.99 37.49 23.54 20.00 20.08 
 95th Percentile -14.63 6.38 -25.52 -6.89 6.69 2.17 20.91 29.03 37.91 23.62 20.10 20.25 
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ข้อตกลงและเง่ือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ 
(Disclaimer of Peer group Fund Performance) 

 
 
1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 
2. ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ไดท่ี้ www.aimc.or.th 
3. ผลการดาํเนินงานของกองทุนท่ีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน โดยกองทุนท่ีจะถูกเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละ

ช่วงเวลากบักองทุนประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น  
− 5th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัท่ี 5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
− 25th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัท่ี 25 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
− 50th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัท่ี 50 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Median performance) 
− 75th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัท่ี 75 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
− 95th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัท่ี 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
4. ผลตอบแทนท่ีมีอายเุกินหน่ึงปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  

 
เม่ือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนท่ีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนท่ีลงทุนนั้นอยูใ่นช่วงท่ีเท่าใด

ของประเภทกองทุนรวมนั้น 
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          กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์

               จงึมคีวามเสีย่งทีผู่ล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจ านวนมาก   
  

  

  

  

  

  

  

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซเิบิล้ อนิคมั ฟนัด ์

United Flexible Income Fund : UFIN  

ชนดิรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุแบบปกต ิ: UFIN-N 

กองทนุรวมผสม 

กองทนุทีล่งทนุแบบมคีวามเสีย่งท ัง้ในและตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ   
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 30 มถินุายน 2563 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทุนมีนโยบายที่จะนําเงนิส่วนใหญ่ที่ไดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิทัง้ในและ
ตา่งประเทศโดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาลงทนุในหลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิแต่ละประเภทในสัดสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0 
ถงึรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน ซึง่สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของ
บรษัิทจัดการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ และกองทนุจะนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศโดย
เฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม หลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิดังกล่าว 
ไดแ้ก ่

1) กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหารมิทรัพยแ์ละ/หรอื หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่การลงทุนใน

อสงัหารมิทรัพยแ์ละ/หรอื ตราสารของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยแ์ละ/หรอืกองทรัสตห์รอืกองอสังหารมิทรัพย์

ทจีัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (Foreign REIT) และ/หรอืทรัสตห์รอืการจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสตห์รอื

รูปแบบอืน่ใด ซงึมวีัตถุประสงคห์ลักในการลงทุนในอสังหารมิทรัพยห์รอืในกจิการท ี ประกอบธุรกจิพัฒนา

อสงัหารมิทรัพยแ์ละ/หรอืกองทนุรวมและ/หรอื Exchange Traded Fund ท ีเนน้ลงทนุในตราสารของกองทนุ

อสงัหารมิทรัพยท์ัง้ในและตา่งประเทศทั่วโลก 

2) หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทัง้ในและต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวม และ/หรอื Exchange 
Traded Fund ทีเ่นน้ลงทนุในกองทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน และ/หรอืทรัสตห์รอืการจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสตห์รอื

รปูแบบอืน่ใด ซึง่มวีัตถปุระสงคห์ลักในการลงทนุในลักษณะทํานองเดยีวกบักองทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน 

3) ตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured note) ทีใ่หผ้ลตอบแทนอา้งองิกบัหลกัทรัพย์

หรอืดัชนีกลุ่มหลักทรัพยห์รอืสนิทรัพยท์ีเ่กีย่วขอ้งกับหมวดอตุสาหกรรมอสังหารมิทรัพยท์ัง้ในไทยและหรอื
ตา่งประเทศ 

4) ตราสารทนุ ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนี ้กึง่ทนุ เงนิฝาก และหน่วย private equity ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
ทัง้ในรปูเงนิบาทและเงนิตราตา่งประเทศ รวมถงึลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดย

วธิอีืน่ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient 

Portfolio Management) และอาจป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น (Hedging) ตามดุลยพนิจิของผูจ้ัดการ

กองทนุ 

 

นโยบายของหนว่ยลงทนุกองทนุตา่งประเทศทีก่องทนุลงทนุเกนิ 20% ของ NAV 

PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund 

กองทนุ PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund เนน้กระจายการลงทุนในสนิทรัพยท์ีเ่กีย่วขอ้งกับตราสารหนี้

สนิเชือ่บา้นทีอ่อกโดยภาครัฐ และภาคเอกชน ซึง่รวมถงึการลงทุนทางตรง หรอืทางออ้มในตราสาร Mortgage-Backed 

Securities (MBS) และตราสาร Credit Risk Transfer Securities (CRTs) Agency ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

ในสว่นของ MBS ทีอ่อกโดยรัฐบาล อาท ิGovernment National Mortgage Association (Ginnie Mae) Federal National 

Mortgage Association (Fannie Mae) หรอื Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) ขณะที ่Non-

Agency MBS จะเป็นตราสาร MBS ทีอ่อกโดยภาคเอกชน เป็นหลัก 

 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดชันชีีว้ัด (Active management) 

 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร ? 
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เหมาะสําหรับเงนิลงทนุของผูล้งทนุทีมุ่ง่หวังผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

กลุม่อตุสาหกรรมอสงัหารมิทรัพย ์รวมถงึหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์และ/หรอื หน่วยทรัสตข์องทรัสต์

เพือ่การลงทุนในอสังหารมิทรัพย ์(REITs) และ/หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีจ่ดทะเบยีนอยูใ่นตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย โดยควรเป็นเงนิลงทนุสว่นทีส่ามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุไดใ้นระดับสงู โดยผลตอบแทน

ทีก่องทนุจะไดรั้บสว่นใหญม่าจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 

 

 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. กองทนุรวมมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนือ่งจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวน
ทีน่อ้ยกว่าจงึมกํีาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกับผูล้งทุนที่ตอ้งการ
ผลตอบแทนสงูและสามารถรับความเสีย่งไดส้งูกวา่ผูล้งทนุทั่วไป         

2. กองทุนลงทุนในต่างประเทศบางสว่น จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิ
วกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิทําใหก้องทนุไมส่ามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทุนไมไ่ดรั้บคนืเงนิ
ตามระยะเวลาทีกํ่าหนด 

3. กองทุนมกีารลงทุนในต่างประเทศไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิโดยกองทุนจะป้องกันความเสีย่ง
ดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดลุพนิจิของผูจ้ัดการกองทนุ 

4. กองทุนมกีารลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน (Efficient Portfolio 
Management) และ/หรอืตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง ทําใหก้องทุนรวมนี้มคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอืน่ 
จงึเหมาะสมกบัผูล้งทนุทีรั่บความเสีย่งไดส้งู  

5. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมือ่มคีวามเขา้ใจในความเสีย่งของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ และ/หรือตราสารที่มี
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง และผูล้งทนุควรพจิารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานงึถงึประสบการณ์การ
ลงทนุวัตถปุระสงคก์ารลงทนุ และฐานะการเงนิของผูล้งทนุเอง 

6. กองทนุรวมทีเ่สนอขายนีส้ามารถลงทนุในตราสารแหง่หนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืตํา่กวา่อนัดบัทีล่งทนุได ้(non - 
investment grade) หรอืทีไ่มม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (unrated bond) ในอัตราสว่นทีม่ากกว่าอัตราสว่น
ของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินัดชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร ซึง่สง่ผลใหผู้ล้งทุน
ขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรอืทัง้จํานวนได ้และในการขายคนืหน่วยลงทุน ผูล้งทุนอาจจะไม่ไดรั้บเงนิคนื
ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 

7. กองทนุรวมนีล้งทนุในกองทนุหลักทีล่งทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่ง
ของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

8. ในกรณีทีม่แีนวโนม้ว่าจะมกีารขายคืนหน่วยลงทุนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

บรษัิทจัดการอาจใชดุ้ลยพนิจิในการเลกิกองทุนรวม และอาจยกเลกิคําสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้หรอืหยดุรับ
คําสัง่ดงักลา่วได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

หมายเหต ุ: กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซเิบิล้ อนิคัม ฟันด ์ชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิเป็นกองทุนรวมผสม

แบบไมกํ่าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุ โดยจะเนน้ลงทนุในหลักทรัพยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัหมวดอสงัหารมิทรัพย ์

 
 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 
 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

 
                           ตํ่า                                                                                             สงู 

 

 

                                                               
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวัลงทนุ (High concentration risk) 

 

 

 

 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม Real estates 

 
    ตํ่า                 สงู 

    

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

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

การลงทนุกระจกุตวั

รายประเทศรวม 

ความผันผวนของผล

การดําเนนิงาน (SD) 

การกระจกุตัวลงทนุใน

ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํ่า                   สงู 

การลงทนุกระจกุตวัใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ตํ่า                                   สงู 
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ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

 

 

 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็นรอ้ยละ  94.08  ของเงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้สามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 

 ตํา่                     สงู 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1. PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund (IE00BD38JM62) 20.66 

2. UBS (Lux) Real Estate Funds Selection EUR (LU1435275141) 17.65 

3. BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund (LU1080341909) 11.28 

4. กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิัล 8.64 

5. กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนด ์อนิเทอรเ์น็ต จัสมนิ 7.26 

สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00486/UFIN-N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยลงทนุ

อสังหารมิทรัพย ์       
ในประเทศ 34.88% 

หน่วยลงทนุ
อสังหารมิทรัพย์

ตา่งประเทศ 51.73% 

หน่วยลงทนุ 
11.28% 

สนิทรัพยอ์ืน่ๆ 2.11% 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 

หนว่ยลงทุนของกองทุน 

ระหวา่งประเทศ 99.26% 
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กองทนุรวมมกีารลงทนุในหนว่ยลงทุนของกองทนุรวมตา่งประเทศ กองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่เกนิกวา่

รอ้ยละ 20 ของ NAV 

 

ขอ้มลูการลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund 

 

 

ขอ้มลู PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund ณ วันที ่30 มถินุายน 2563 
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หมายเหต ุ:    

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี  

- ค่าใชจ้่ายอืน่ๆขา้งตน้ เช่น ค่าธรรมเนียมผูจั้ดการร่วมในต่างประเทศ เรียกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0567      

และคา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0023 เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่:  

     https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00486/UFIN-N 

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.00 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 ยกเวน้ ** 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอื
แตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้ 

** ปัจจบุนัยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นเขา้ (แตต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุดว้ย) 

1.0700 

0.0321 0.2140 0.0601 

1.3762 

0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00 

3.50 

4.00 

4.50 

5.00 

5.50 

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย 

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้ับ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ  

2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ  

0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ

5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.70175 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัคา่ธรรมเนยีมของกองทนุรวมอืน่ทีก่องทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซเิบิล้ อนิคมั ฟนัด ์
ลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 

ขอ้มลู PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund ณ วันที ่30 มถินุายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซเิบิล้ อนิคมั ฟันด ์ชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ  10 
 

 

  
 
 
 

1. ดชันชีีว้ดั คอื FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่น
เพือ่เทยีบคา่สกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน สดัสว่น 35%, ดชันผีลตอบแทนรวมของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(PF&REIT Total Return Index) สดัสว่น 
40%, ดชัน ีBloomberg US Treasury Bond Index ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกุลเงนิบาท ณ วนัที่
ค านวณผลตอบแทน สดัสว่น 25% 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 
 

 
 
3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี คอื -18.6699% 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 7.13% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Aggressive allocation 

* คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00486/UFIN-N 

6. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 

- คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00486/UFIN-N 
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Benchmark 

* ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 
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 ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Aggressive allocation ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2563 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์

(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 

1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท

เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  

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

• 25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

• 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 

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

• 95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  

 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่

กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุรวมอืน่ทีก่องทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซเิบิล้ 

อนิคมั ฟนัด ์ลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 

ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่

ยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

ขอ้มลู PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund ณ วันที ่30 มถินุายน 2563 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 2 กนัยายน 2559 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

การซือ้และขายคนื             
หน่วยลงทนุ 

วนัท าการซือ้ : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมกํ่าหนด 

วนัท าการขายคนื : ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื    :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่               :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื   :  ภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันทีคํ่านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุ
ทําการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในทํานองเดยีวกับ
ธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกับวันหยดุทําการในตา่งประเทศ
ดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุ สามารถดวูันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่
www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 2 กนัยายน 2559 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 2 กนัยายน 2559 

นายกาย ศริพิรรณพร* 24 เมษายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอื 

รับซือ้คนื 

1. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

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

3. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์1558 

4. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658 -5050 

5. บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-8000 

6. บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000 , 0-2099-7000 

7. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด : โทรศพัท ์0-2680-1234 

8. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

http://www.uobam.co.th/
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9. บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

11. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากัด : โทรศพัท ์0-2949-1999 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์ภัทร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2782-2400 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศพัท ์0-2857-7000 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-1111 

20. บรษัิท พรูเด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์1621 

21. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

22. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากัด : โทรศัพท ์0-2861-5508 , 0-2861-6090 

23. ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2111-1111 

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

25. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท0์-2696-0000 , 0-2796-0000 

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

27. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

28. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศพัท ์0-2410-1996 

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

30. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากัด : โทรศพัท ์0-2026-6222 

31.  ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) Private Bank : โทรศพัท ์0-2626-7777 
 

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

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

34. บรษัิท หลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด : โทรศพัท ์0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 
 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 40.27% 

ตดิตอ่สอบถาม 

รับหนังสอืชีช้วน รอ้งเรยีน 

�บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่
มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

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

Website : www.uobam.co.th / Email : thuobamwealthservice@uobgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจดัการจะ
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมี
ความเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้
รับรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสําคัญ ณ วันที ่ 
30 มถิุนายน 2563 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 

 
 

* CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วม

ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 
อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบ
ถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณ
จากมลูคา่ทีตํ่่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 
 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) 

กรณีกองทุนรวมตราสารหนี ้ เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซ ึง่ขึน้กับปัจจัยภายนอก เช่น 
สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะ
เปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกับการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมี
แนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ีอ่อกใหมก่็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมา
กอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขายในระดับราคาทีตํ่่าลง โดยกองทุนรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทุน (portfolio 
duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ตํา่กวา่ 

กรณีกองทนุรวมตราสารทนุ หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุจะเปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ 
เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่
กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากความม ัน่คงของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ ความเสีย่งที่เกดิขึน้จากการ
ดําเนนิงานและฐานะการเงนิของบรษัิทผูอ้อกตราสาร รวมทัง้ความสามารถในการจา่ยคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ 

 

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธบิาย 

ระดับทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 

อนัดับเครดติสงูทีส่ดุมคีวามเสีย่งตํา่

ทีส่ดุทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ดต้าม

กําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 

อนัดับเครดติรองลงมาและถอืวา่มี

ความเสีย่งตํา่มากทีจ่ะไมส่ามารถชาํระ

หนีไ้ดต้ามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งตํา่ทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนี้

ไดต้ามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถ

ชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

ระดับทีตํ่า่กวา่       

น่าลงทนุ 
ตํ่ากวา่ BBB 

ตํ่ากวา่ 

BBB(tha) 

ตํ่ากวา่ 

Baa 

ตํ่ากวา่ 

BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนี้

ไดต้ามกําหนด 

 

3. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทั่วไปที่
ราคาของตราสารหนีจ้ะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกบัการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้และตามปกตติราสาร
หนีท้ีม่อีายคุงเหลอืยิง่ยาวนานเท่าไร การเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ก็จะยิง่มผีลกระทบต่อราคาของตราสาร
มากขึน้มากขึน้เทา่นัน้ 

4. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของ
อตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิ
บาทออ่น แตข่ายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุน
รวมลงทนุในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเชน่กัน 
ดังนัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคัญในการบรหิารความเสีย่งจากดังกล่าว ซึง่
ทําไดด้ังตอ่ไปนี ้
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- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะ
ป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่

5. ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) หมายถงึ สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้
บางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพยพ์ื้นฐาน ดังนัน้หากกองทุนมกีารลงทุนใน
หลักทรัพยด์ังกล่าวย่อมทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพยพ์ื้นฐาน (Underlying 
Security) 

6. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทุน (Country Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ 
หรอืสาเหตอุืน่  ๆจนทําใหไ้มส่ามารถชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีกํ่าหนด 

7. ความเสีย่งของการน าเงนิออกจากประเทศทีล่งทนุ (Repatriation Risk) หมายถงึ เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจาก
การเปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทุนลงทุน เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง ขอ้กําหนด กฎเกณฑ ์หรอื
นโยบายตา่ง  ๆของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตุอืน่ๆ ทีอ่าจทําใหไ้มส่ามารถชําระหนี้ไดต้รงตาม
ระยะเวลาทีกํ่าหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทนุเกดิความเสีย่งจากสญัญาสวอป และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์ได ้ซึง่มผีล
ต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรั้บจากการลงทุน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
การเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทนุ ตลอดจนปัจจัยพืน้ฐานต่าง  ๆของประเทศทีก่องทุนลงทุนอยา่ง
ใกลช้ดิ เพือ่ประเมนิความเสีย่งจาการลงทนุในประเทศนัน้  ๆซ ึง่อาจชว่ยลดความเสีย่งในสว่นนีไ้ด ้

 

8. ความเสีย่งจากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) ในกรณีทีส่ถานการณ์ตลาดผดิจากทีค่าดการณ์ การลงทุนใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้จะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายมากกวา่การลงทนุในทรัพยส์นินัน้โดยตรง 
 

9. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk)  

(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก

กองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อ

การดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการดําเนนิงานทีผ่ัน

ผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น

อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิ

จากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบ

ตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทุนในหลาย

หมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทุนในตรา
สารที่ผูอ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น 
การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 

 


