
 

ท่ี ย.ท. 01176/2564   
    วนัท่ี 21 เมษายน 2564 

เร่ือง   การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัขิองกองทนุเปิด ยไูนเตด็ ฟิกซ์ แมชชวัริตี ้2Y2 (UFM2Y2) 
เรียน          ทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย เอกสารแนะน ากองทนุ 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั  (“บริษัทจดัการ”) ในฐานะผู้จดัการกองทนุเปิด ยูไนเตด็ ฟิกซ์ แมชชวัริตี ้2Y2 
(UFM2Y2) (“กองทนุเปิด”) ซึง่มีก าหนดอายโุครงการประมาณ 2 ปี (จดทะเบียนกองทนุเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562)  

 บริษัทจดัการขอแจ้งให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบเก่ียวกับวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิและวนัครบก าหนดอายุกองทนุของกองทุน
เปิด  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

รายละเอียด 

วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามวธีิรับเงินคา่
ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้แจ้งไว้กบับริษัทจดัการ 

วนัท่ี 27 เมษายน 2564 

วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับเงินคา่ขายคืน  วนัท่ี 28 เมษายน 2564 

วนัครบก าหนดอายโุครงการ วนัท่ี 29 เมษายน 2564 
วนัเลิกโครงการ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอัตโนมัติในวนัท่ี 27 เมษายน 2564 โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการรับซือ้คืนอตัโนมัติ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามราคารับซือ้คืน ณ วนัท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 

ทัง้นี ้ในวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ทางบริษัทจดัการจะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ได้แจ้งไว้กบับริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผู้ ถือหน่วยภายในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 

บริษัทจดัการขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา   เรายงัคงมุ่งมั่นท่ีจะ
ดแูลเงินลงทนุของทา่นอย่างดีท่ีสดุ รวมทัง้จะพฒันาการลงทนุรูปแบบใหม่ที่ตรงกบัความต้องการของท่านอย่างสม ่าเสมอ และหวงั เป็นอย่างยิ่งวา่จะ
ได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเน่ือง หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่องานบริการนักลงทุน โทร. 0-2786-2222 อีเมล 
thuobamwealthservice@uobgroup.com 

 
                                       ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

 
                                                               (รัชดา ตัง้หะรัฐ) 
                                                                 กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
 
 
 
 

งานบริการนกัลงทนุ 
 โทร. 0-2786-2222 

 

mailto:thuobamwealthservice@uobgroup.com


 

 
 

มุมมองและภาพรวมการลงทนุในช่วงคร่ึงปีหลังของปี 2564  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ไวรัสโคโรนาในช่วงต้นปี 2563 ท าให้ตลาดเงินและตลาดทนุมีความผนัผวน ราคาตราสารทุนและตราสารหนีล้ดลงเป็น
อย่างมาก โดยภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มสภาพคล่องในตลาดตราสารหนีเ้พื่อลดการผิดนดัช าระหนี ้ จากมาตรกระตุ้นต่อเน่ือ งตลอดปี 
2020 ท าให้ตลาดทัว่โลกปรับตวัขึน้ได้อย่างสดใสได้ในช่วงท้ายปี จากปัจจัยสนับสนุนเร่ืองความคืบหน้าการพฒันาวคัซีน และการกระจายวคัซีน ให้กับ
ประชากรได้ในวงกว้าง รวมไปถึงตวัเลขเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลกท่ีมีการฟืน้ตวัขึน้ค่อนข้างชดัเจน  ส าหรับความผนัผวนท่ีเกิดขึน้ใน ตลาดหุ้นใน
เดือนกุมภาพนัธ์ต่อเน่ืองถึงเดือนมีนาคม 2564 ในหุ้นกลุ่ม Growth, กลุ่ม Technology นัน้ เกิดจากนักลงทุนกงัวลเก่ียวกับคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของ
สหรัฐในอนาคตท่ีอาจจะสงูขึน้อย่างรวดเร็ว ต่อมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย และอาจท า
ให้ธนาคารกลางสหรัฐฯด าเนินนโยบายการเงินท่ีเข้มงวดเร็วกวา่ท่ีคาด  

อย่างไรก็ตามในภาพปัจจยัพืน้ฐานตลาดในภาพรวมยงัคงแข็งแกร่ง ดชันีชีน้ าทางเศรษฐกิจในหลายด้านบ่งชีถ้ึงการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ ส าหรับประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐฯกล่าวว่าจะใช้นโยบายทางการเงินและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม เพื่อช่วยหนุนให้เศรษฐกิจและตลาดแรงงานสามารถขยายตวัต่อได้ตาม
เป้าหมาย   

ส าหรับภาวะตลาดตราสารหนีใ้นช่วงท่ีเกิดการระบาดของเชือ้ไวรัส 1 ปีท่ีผ่านมา มีความผนัผวนเช่นกัน โดยตลาดพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ตลาดการเงินท่ีมีสภาพคล่องมากท่ีสุด มีความผนัผวนและขาดสภาพคล่อง เช่นเดียวกบัตลาดตราสารหนีท่ี้มีเครดิต โดยตราสารหนีท่ี้ถูกจดัอนัดบัอยู่ใน
ประเภทท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade – IG) และตราสารหนีป้ระเภทท่ีมีอตัราผลตอบแทนสงู (High Yield – HY) มีความผนัผวนสงูขึน้มากใน
ช่วงเวลานัน้ มี spread สงูขึน้ใกล้เคียงกับวิกฤติการเงิน (Hamburger Crisis) ครัง้ก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพตลาดตราสารหนีท่ี้ขาดสภาพคล่อง
อย่างหนกั จากสถานการณ์ดงักลา่วท าให้ธนาคารกลางต่างๆ ได้เพิ่มสภาพคล่องเข้าไปในตราสารหนีห้ลายกลุม่ พร้อมกบัการลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง
และอยู่ในระดบัต ่า เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการฟืน้ตวั ท าให้ในระยะตอ่มาสถานการณ์ตลาดตราสารหนีก้ลบัเข้าสูภ่าวะเกือบปกติ    

การลงทุนในตราสารหนีใ้นช่วงท่ีตลาดมีความผนัผวน มีโอกาสสูงท่ีจะได้รับผลตอบแทนติดลบหากเป็นการลงทุนระยะสัน้ โดยการบริหารกองทุนทั่ วๆไป
ในช่วงดงักลา่วมีความท้าทาย ผลตอบแทนในกองทนุตราสารหนีค้อ่นข้างจ ากดั การลงทนุของพอร์ต กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ฟิกซ์ แมชชวัริตี ้2Y2 (UFM2Y2) 
เน้นการคดัเลือกตราสารท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานและมีความสามารถในการช าระหนีอ้ยู่ในเกณฑ์ดี โดยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนาในช่วงต้นปี 2020 
ผู้จดัการกองทนุได้มีการติดตามสถานการณ์และประเมินความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสารท่ีกองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ ยงและลด
การลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีความเสี่ยงในการผิดนดัช าระหนีข้องผู้ออกตราสารท่ีอยู่ในระดบัสงู  แม้อตัราดอกเบีย้ในตลาดในขณะนัน้จะอยู่ในระดบัต ่าและ
ทางเลือกการลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าวมีไมม่ากนกั แตผู่้จดัการกองทนุยงัคงให้ความส าคญัในการลดความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหนีข้องผู้อ อกตราสาร
และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

ส าหรับการลงทนุในระยะตอ่ไป คาดวา่สินทรัพย์เสี่ยงยงัจะเผชิญกับความผนัผวนจากนีต้่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อลดความผนัผวนโดยรวมของพอร์ตการลงทุน 
นกัลงทุนควรผสมสดัส่วนการลงทุนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยง (ตราสารทุน) และสินทรัพย์ปลอดภัย (ตราสารหนี)้ ตามระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ซึ่ง การ
กระจายการลงทนุท่ีเหมาะสมจะช่วยท าให้พอร์ตมีโอกาสสร้างผลตอบแทนท่ีดีและสม ่าเสมอได้ในระยะยาว 

กองทนุตราสารหนีท้ี่แนะน า   กองทนุที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง – ค่อนข้างสูง   

กองทนุตราสารหนีโ้ลก (Global Bond Fund) 
สร้างโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีน่าสนใจในสภาวะดอกเบีย้ต ่าทั่วโลก โดยกองทุนลงทุนในตราสารหนีห้ลายกลุ่มท่ีน่าสนใจ เช่น ตราสารหนีภ้าครัฐ      
ตราสารหนีท่ี้มีเครดิต ตราสารหนี ้Securitized เช่น Mortgage-related Securities, Asset-backed Securities เป็นต้น ตราสารหนีข้องตลาดประเทศเกิด
ใหม่และ ตราสารหนี ้High Yield ท าให้กองทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้อย่างสม ่าเสมอ มีความผนัผวนต ่ากว่าสินทรัพย์เสี่ยง โดยแนะน า
การลงทนุในกองทนุตราสารหนีโ้ลก จ านวน 5 กองทนุ ได้แก่  

- กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ฟิกซ์ อินคมั ฟันด์ ออฟ ฟันด์ - United Fixed Income Fund of Funds (UFFF) 
- กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ซสัเทนเนเบิล เครดิต อินคมั ฟันด์ – United Sustainable Credit Income Fund (USI) 
- กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ - United Global Income Strategic Bond Fund (UGIS) 
- กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อินคมั ฟันด์ - United Income Fund (UINC) 
- กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ – United Global Dynamic Bond Fund (UDB) 

 



 

 
 

นโยบายการลงทนุและระดับความเสี่ยงกองทนุ 
ช่ือกองทุน รายละเอียดนโยบายลงทุนของกองทุนเปิด ระดับความ

เส่ียง 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม 
ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (UFFF) 
 

กองทนุมีนโยบายลงทนุในกองทนุต่างประเทศที่มีนโยบายลงทนุในตราสารแห่งหนี ้โดยจะลงทนุ
ในกองทนุอยา่งน้อย 2 กองทนุ กองทนุอาจมีการลงทนุในตราสารหนี ้และเงินฝาก ทัง้ในประเทศ
และ/หรือตา่งประเทศ โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบั
ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade), ตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated) และตราสารที่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากวา่อนัดับที่สามารถลงทนุได้ (Non-
Investment Grade)  
กองทนุมีการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทนุ
ในตา่งประเทศ 

4 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเน
เบิล เครดิต อินคัม ฟันด์ (USI) 

กองทุนจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ RobecoSAM SDG Credit 
Income IH USD (กองทุนหลัก) จัดตัง้และบริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset 
Management B.V. ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยภาครัฐ และ/หรือ ภาคเอกชน และ
กองทุนหลักจะพิจารณาลงทุนในบริษัทที่ผู้ ออกหลักทรัพยมีส่วนร่วมในหลักการ UN 
Sustainable Development Goals (SDGs) (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จัดท าขึน้โดย
องค์การ สหประชาชาติ)โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ  
กองทนุมีการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทนุ
ในตา่งประเทศ 

5 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล 
อินคัม สตราทจีิค บอนด์ ฟันด์  
(UGIS-A/UGIS-N) 

กองทุนมีจุดประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสรับรายได้แบบสม ่าเสมอ โดยกองทนุจะเน้นลงทุนใน
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศชื่อ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทนุหลกั) 
ชึง่กองทนุหลกัมีการจดัสรรสินทรัพย์และเลือกลงทนุในตราสารหนีห้ลากหลายทัว่โลก  
กองทนุมีการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทนุ
ในตา่งประเทศ 

5 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์  
(UINC-A/UINC-N) 
 

กองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชื่อ JPM Income Fund C (acc) 
– USD (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) เพียง
กองทนุเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
อย่างไรก็ตามกองทุนอาจลงทุนใน กองทนุอาจลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า(Derivatives), 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไมน้่อยกวา่ร้อย
ละ 90 ของมลูคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศ 
กองทนุมีการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

5 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด  
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์  
(UDB-A/UDB-N) 
กองทุนรวมที่มีความเส่ียงสูงหรือ
ซับซ้อน 

ลงทนุในตราสารหนีท้ัว่โลก ผ่านกองทนุหลกัคือ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic 
Bond (Euro Class I) ซึ่งมีกลยุทธ์ในการบริหารพอร์ตการลงทุนที่ยืดหยุ่น มีการกระจายการ
ลงทนุแบบเชิงรุก (Active Management) ไปยงัตราสารหนีท้ี่ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน  
กองทนุมีการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

6 

 

ค าเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เง่ือนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงาน
กองทนุก่อนตดัสินใจลงทนุ กองทนุรวมตลาดเงินไมใ่ช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงจากการลงทนุ ซึง่ผู้ลงทนุอาจไมไ่ด้รับเงินลงทนุคืนเตม็จ านวน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ หรือตดิต่อขอรับหนังสือชีช้วนได้ที่  
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) และงานบริการนกัลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
โทรศพัท์ : 0 2786 2222  
อีเมล : thuobamwealthservice@uobgroup.com 

เวปไซต์ : www.uobam.co.th 

http://www.uobam.co.th/

