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สารจากบริษทัจดัการ 

 
เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 

สรุปภาพรวมตลาด 
เศรษฐกิจโลกชะลอตวัลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และการด าเนินงานทางเศรษฐกิจที่ยงัต ่ากว่าระดบั

ปกติ อยา่งไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทัว่โลกยงัคงใช้นโยบายทัง้การเงินและการคลงัเพื่อลดผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ 
ตลาดทุนมีการฟื้นตัวจากความคาดหวังเก่ียวกับวัคซีน การคาดการณ์ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้อัตรา
ผลตอบแทนตราสารหนีป้รับสงูขึน้ถึงแม้วา่ดอกเบีย้นโยบายยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายใน
ประเทศหลกัๆ จะช่วยลดแรงกดดนัตอ่การลงทนุในสนิทรัพย์เสีย่ง 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

กองทนุลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินทัง้ในและต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์
และทรัพย์สนิแตล่ะประเภทในสดัสว่นตัง้แต่ 0-100% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ซึ่งสดัสว่นการลงทนุ ดงักลา่ว
จะขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และกองทนุจะน าเงินไปลงทนุใน
ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม ทัง้นี ้ในสภาวะการลงทุน
ปัจจุบนั คาดว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ 4 กลุ่ม ดงันี ้1.อสงัหาริมทรัพย์ทัว่โลกช่ือกองทุน UBS (Lux) Real Estate Fund 
Selection-Global 2.ตราสารหนีส้ินเช่ือบ้านสหรัฐ (MBS) ช่ือกองทนุ BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund และ กองทนุ 
PIMCO GIS-Mortgage Opportunity I USD Cap 3.Reit, Property Fund, Infrastructure Fund ในเอเชีย บริหารโดย 
บลจ.ยโูอบี (สิงคโปร์) 4. Reit, Property Fund, Infrastructure Fund ประเทศไทย บริหารโดย บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
น า้หนกัการลงทนุสงูสดุ ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 

ประเภททรัพย์สนิ %/NAV 

หนว่ยลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศ 29.93 
หนว่ยลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ในเอเชีย 13.44 
ตราสารหนี ้สนิเช่ือบ้านสหรัฐฯ 40.21 
กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ทัว่โลก 15.02 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยของกองทนุส าหรับรอบคร่ึงปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 ลดลงร้อยละ 

3.81 เปรียบเทียบกบัดชันีอ้างองิมาตรฐานท่ีลดลงร้อยละ 4.55 
กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบิล้ 

อินคัม ฟันด์ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ก.ย. 2563 – 28 ก.พ. 2564 1 มี.ค. 2563 – 31 ส.ค. 2563  

กองทนุฯ -3.81% -4.15 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) -4.55% -7.56% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : ดชันี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุล
เงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน สัดส่วน 30%, ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สดัส่วน 30%, ดชันี Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Unhedged USD 
ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน สดัสว่น 40% 

 
 เนื่องในโอกาสที่กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซิเบิล้ อินคมั ฟันด์  ซึ่งจะครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 
บริษัทขอเรียนให้ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุดงักลา่วทราบวา่ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟลก็ซิเบิล้ อินคมั ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 534,180,722.14 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 10.7469 บาท 
และกองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟลก็ซิเบิล้ อินคมั ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 3,085,264,726.05 บาท 
หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 10.7470 บาท (ข้อมลู ณ วนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
 บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด                    

เฟล็ก ซิเบิล้ อินคมั ฟันด์ และขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุ
ของทา่นด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

(นายวนา พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
รายชื่อกรรมการ  

1. นายล ีไหว ไฟ                                                    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
     และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ  
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา           ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์  
เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 
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                                กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์    

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์   อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์          กงัวานเกียรติชยั* 

3 นายฐิติรัฐ                      รัตนสงิห์* 

4 นางสาวสริิอนงค์            ปิยสนัติวงศ์ 

5 นายนพพล  นราศรี 

  *    ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี)  
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน         02 ก.ย. 59 

วันสิน้สุดรอบบัญชี             28 ก.พ. 64 

 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบิล้ อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมัติ) 

 

 
 

  กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบิล้ อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกติ) 
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     หมายเหต ุ    1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
                          2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
                        3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ปี 

 
- ตวัชีว้ดั :  
1) ดชันี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบ

คา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน สดัสว่น 30% 

2) ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (PF&REIT 
Total Return Index) สดัสว่น 30% 

3) ดชันี Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Unhedged USD ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบ
คา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน สดัสว่น 40% 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็น
สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ข้อมูลกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุนเกินกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  23,551.40                  1.0700  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์             706.54                  0.0321  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ               -                           -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน             4,710.28                  0.2140  

คา่ธรรมเนียมผู้จดัการร่วมในตา่งประเทศ              1,386.34                  0.0629  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                     -                           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                           -    

คา่สอบบญัชี                  35.71                  0.0008  

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ *                464.08                  0.0104  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **    30,854.35                 1.3902  

หมายเหต ุ     *   คา่ใช้จา่ยอื่น ๆที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
   **  ได้รวมภาษีมลูคา่เพิม่ไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
  

    
  

ชื่อบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP LIMITED        543,334.75                               27.14  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)       258,635.24                               12.92  

3 NOMURA INTERNATIONAL PLC       141,202.16                                 7.05  

4 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)        126,186.16                                 6.30  

5 UOB KAY HIAN PTE. LTD.          110,805.96                                 5.53  

6 CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED          94,563.74                                 4.72  

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)            79,978.39                                 4.00  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั         68,954.66                                 3.44  

9 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั             70,813.17                                 3.54  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั             63,006.78                                 3.15  

11 อื่นๆ         444,475.60                               22.20  

   รวม         2,001,956.61                     100.00  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

 ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 
 

16.87% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

- ไมม่ี - - - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลใน
การรับ 

ผลประโยชน์ 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพื่อใช้เป็น
ข้อมลูในการ 
ประกอบการ
ตดัสนิใจ 
ลงทนุ 

 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 

6 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
10 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 

12 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ีรายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมของกองทนุรวม 

 
หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที่ 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th 
หรือที ่Website ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

  

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

-ไมม่ี- - - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 
 

-ไมม่ี- 

หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 

 


