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          กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์

               จงึมคีวามเสีย่งทีผู่ล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจ านวนมาก   
  

  

  

  

  

  

  

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซเิบิล้ อนิคมั ฟนัด ์

United Flexible Income Fund : UFIN  

ชนดิรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุอตัโนมตั ิ: UFIN-A 

กองทนุรวมผสม 

กองทนุทีล่งทนุแบบมคีวามเสีย่งท ัง้ในและตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ   
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2564  
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นโยบายการลงทนุ 

กองทุนมีนโยบายที่จะนําเงินส่วนใหญ่ที่ไดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิทั ้งในและ
ตา่งประเทศโดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาลงทนุในหลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิแตล่ะประเภทในสดัสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0 
ถงึรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน ซึง่สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของ
บรษัิทจัดการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ และกองทนุจะนําเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศโดย
เฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม หลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิดังกลา่ว 
ไดแ้ก ่

1) กองทุนจะลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหารมิทรัพยแ์ละ/หรอื หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน

อสังหารมิทรัพยแ์ละ/หรอื ตราสารของกองทนุรวมอสังหารมิทรัพยแ์ละ/หรอืกองทรัสตห์รอืกองอสังหารมิทรัพย์

ทีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (Foreign REIT) และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต์หรือ

รูปแบบอื่นใด ซงึมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการที ประกอบธุรกจิพัฒนา

อสังหารมิทรัพยแ์ละ/หรอืกองทนุรวมและ/หรอื Exchange Traded Fund ท ีเนน้ลงทนุในตราสารของกองทนุ

อสงัหารมิทรัพยทั์ง้ในและตา่งประเทศทั่วโลก 

2) หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสรา้งพื้นฐานทัง้ในและต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวม และ/หรอื Exchange 
Traded Fund ทีเ่นน้ลงทุนในกองทุนโครงสรา้งพื้นฐาน และ/หรอืทรัสตห์รอืการจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสตห์รอื

รปูแบบอืน่ใด ซึง่มวีัตถปุระสงคห์ลักในการลงทนุในลักษณะทํานองเดยีวกบักองทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน 

3) ตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured note) ทีใ่หผ้ลตอบแทนอา้งองิกบัหลักทรัพย์

หรอืดัชนีกลุม่หลักทรัพยห์รอืสนิทรัพยท์ีเ่กีย่วขอ้งกับหมวดอตุสาหกรรมอสังหารมิทรัพยท์ัง้ในไทยและหรอื
ตา่งประเทศ 

4) ตราสารทนุ ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ กึง่ทนุ เงนิฝาก และหน่วย private equity ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
ทัง้ในรปูเงนิบาทและเงนิตราตา่งประเทศ รวมถงึลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดย

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

ทัง้นี้ กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient 

Portfolio Management) และอาจป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพนิิจของผูจั้ดการ

กองทนุ 

 

นโยบายของหนว่ยลงทนุกองทนุตา่งประเทศทีก่องทนุลงทนุเกนิ 20% ของ NAV 

PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund 

กองทุน PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund เนน้กระจายการลงทุนในสนิทรัพย์ที่เกี่ยวขอ้งกับตราสารหนี้

สนิเชือ่บา้นทีอ่อกโดยภาครัฐ และภาคเอกชน ซึง่รวมถงึการลงทุนทางตรง หรอืทางออ้มในตราสาร Mortgage-Backed 

Securities (MBS) และตราสาร Credit Risk Transfer Securities (CRTs) Agency ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ

สุทธ ิในส่วนของ MBS ที่ออกโดยรัฐบาล อาท ิGovernment National Mortgage Association (Ginnie Mae) Federal 

National Mortgage Association (Fannie Mae) ห รื อ  Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) 

ขณะที ่Non-Agency MBS จะเป็นตราสาร MBS ทีอ่อกโดยภาคเอกชน เป็นหลัก 

 

 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนชีีว้ัด (Active management) 

 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร ? 
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เหมาะสําหรับเงนิลงทนุของผูล้งทนุทีมุ่ง่หวังผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กลุม่อตุสาหกรรมอสังหารมิทรัพย ์รวมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์และ/หรอื หน่วยทรัสตข์องทรัสต์

เพือ่การลงทุนในอสังหารมิทรัพย ์(REITs) และ/หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีจ่ดทะเบยีนอยูใ่นตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย โดยควรเป็นเงนิลงทนุสว่นทีส่ามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุไดใ้นระดับสงู โดยผลตอบแทน

ทีก่องทนุจะไดรั้บสว่นใหญม่าจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 

 

 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. กองทนุรวมมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทนุในจํานวน
ที่นอ้ยกว่าจงึมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกับผูล้งทุนที่ตอ้งการ
ผลตอบแทนสงูและสามารถรับความเสีย่งไดส้งูกวา่ผูล้งทนุท่ัวไป         

2. กองทุนลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จงึมคีวามเสีย่งที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกดิ
วกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิทําใหก้องทุนไมส่ามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บคนืเงนิ
ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

3. กองทุนมกีารลงทุนในต่างประเทศไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิโดยกองทุนจะป้องกันความเสีย่ง
ดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดลุพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ 

4. กองทุนมกีารลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน (Efficient Portfolio 
Management) และ/หรอืตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ทําใหก้องทนุรวมนี้มคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมอืน่ 
จงึเหมาะสมกบัผูล้งทนุทีรั่บความเสีย่งไดส้งู  

5. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเขา้ใจในความเสีย่งของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ และ/หรอืตราสารที่มี
สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง และผูล้งทนุควรพจิารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานงึถงึประสบการณ์การ
ลงทนุวัตถปุระสงคก์ารลงทนุ และฐานะการเงนิของผูล้งทนุเอง 

6. กองทนุรวมทีเ่สนอขายนีส้ามารถลงทนุในตราสารแหง่หนี้ทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืตํา่กวา่อันดับทีล่งทนุได ้(non - 
investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วน
ของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินัดชาํระหนีข้องผูอ้อกตราสาร ซึง่สง่ผลใหผู้ล้งทนุ
ขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรอืทัง้จํานวนได ้และในการขายคนืหน่วยลงทุน ผูล้งทุนอาจจะไม่ไดรั้บเงนิคืน
ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 

7. กองทนุรวมนี้ลงทนุในกองทนุหลักทีล่งทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศสงิคโปร ์ผูล้งทนุจงึควรพจิารณา
การกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย (ขอ้มลู เดอืนเมษายน 2564) 

8. ในกรณีที่มแีนวโนม้ว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

บรษัิทจัดการอาจใชด้ลุยพนิจิในการเลกิกองทนุรวม และอาจยกเลกิคําสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้หรอืหยดุรับ
คําสัง่ดังกลา่วได ้

9. กองทนุรวมอาจมกีารกระจกุตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดังนัน้ หาก
ผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 

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

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซเิบิล้ อนิคัม ฟันด ์ชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิเป็นกองทนุรวมผสม

แบบไมก่ําหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุ โดยจะเนน้ลงทนุในหลักทรัพยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัหมวดอสงัหารมิทรัพย ์

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 
 

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

 
                           ตํา่                                                                                                     สงู 

 

 

                                                               
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวัลงทนุ (High concentration risk) (ขอ้มลู เดอืนเมษายน 2564) 

 

 

 

 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

หs 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม Real estates 

    ตํา่                 สงู 
    

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศสงิคโปร ์

 

 

≤ 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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ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 

                   ตํา่                                                                                              สงู 
 

 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็นรอ้ยละ  92.17 ของเงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 
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หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1. PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund (IE00BD38JM62) 25.20 

2. BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund (LU1080341909) 12.51 

3. Janus Henderson Global Property Equities Strategy Fund 7.61 

4. กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิัล 7.55 

5. กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต จัสมนิ 6.66 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00487/UFIN-A 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยลงทนุ
อสงัหารมิทรัพย ์        

ในประเทศ 29.85%

หน่วยลงทนุ
อสงัหารมิทรัพย์

ตา่งประเทศ 16.01%

หน่วยลงทนุ 45.33%

สนิทรัพยอ์ืน่ๆ 8.81%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 

หนว่ยลงทนุของกองทนุ 

ระหวา่งประเทศ 99.26% 
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กองทนุรวมมกีารลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ กองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่เกนิ

กวา่รอ้ยละ 20 ของ NAV 

 

ขอ้มลูการลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund 

 

ขอ้มลู PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
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หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563  

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี  

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ขา้งตน้ เชน่ คา่ธรรมเนยีมผูจั้ดการรว่มในตา่งประเทศ เรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0648, 

คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0011 เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่:  

    https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00487/UFIN-A 

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.00 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 1.00 ** 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอื
แตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้ 

** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

1.0700
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1.3829
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5.00

5.50

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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รายละเอยีดเกีย่วกบัคา่ธรรมเนยีมของกองทนุรวมอืน่ทีก่องทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซเิบ ิล้ อนิคมั ฟนัด ์
ลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 

 

  ขอ้มลู PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
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1. ดชันชีีว้ดั คอื FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่น
เพือ่เทยีบคา่สกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน สดัสว่น 35%, ดชันผีลตอบแทนรวมของกองทนุรวม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(PF&REIT Total Return Index) สดัสว่น 
40%, ดชัน ีBloomberg US Treasury Bond Index ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกุลเงนิบาท ณ วนัที่
ค านวณผลตอบแทน สดัสว่น 25% 

หมายเหต ุ: มกีารเปลีย่นแปลงดชันชีีว้ดัจากเดมิเป็น  

- ดชัน ีFTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่

เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน สดัสว่น 30% 

- ดชันผีลตอบแทนรวมของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

(PF&REIT Total Return Index) สดัสว่น 30% 

- Bloomberg  Barclays US Treasury Total Return Unhedged USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบ

คา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน สดัสว่น 40% 

มผีลใชบ้งัคบั ต ัง้แต ่วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2564 

 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 
 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี คอื -18.6701% 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 7.38% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Moderate Allocation 

* คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00487/UFIN-A 

 

-7.25%

11.11%

1.69%

7.33%

-2.43%

-9.18%

13.38%

3.61%

7.00%

-3.54%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

2563 2562 2561 2560 2559

UFIN-A

Benchmark

* ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00487/UFIN-A


กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซเิบิล้ อนิคมั ฟันด ์ชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิ  11 
 

6. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

 - เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

- คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00487/UFIN-A 

 หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

        ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Moderate Allocation ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์

(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 

1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบับเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท

เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  

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

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

• 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

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

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

4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  

 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่

กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 

 

ผลตอบแทนกองทนุรวม -7.25% -0.29% 95 -1.47% 95 -7.23% 75 1.57% 25 N/A N/A N/A N/A 2.17%

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั -9.18% -0.14% 95 -0.48% 75 -9.16% 95 2.18% 5 N/A N/A N/A N/A 2.25%

ความผันผวนของกองทนุ 10.12% 2.56% 5 3.29% 5 10.30% 25 8.72% 25 N/A N/A N/A N/A 7.38%

ความผันผวนของตวัชีว้ดั 14.73% 4.36% 5 5.58% 25 15.00% 75 12.39% 75 N/A N/A N/A N/A 10.53%

Percentileกองทนุ
ต ัง้แตจ่ดัต ัง้

กองทนุ
YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00487/UFIN-A
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รายละเอยีดเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุรวมอืน่ทีก่องทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซเิบ ิล้ 

อนิคมั ฟนัด ์ลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

ขอ้มลูการลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund 

 

ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่

ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

ขอ้มลู PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 

วนัทีจ่ดทะเบยีน 2 กนัยายน 2559 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

การซือ้และขายคนื             
หน่วยลงทนุ 

วนัท าการซือ้ : ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป   : ไมกํ่าหนด 
 
วนัท าการขายคนื :  

วนัท าการรบัซือ้คนือตัโนมตั ิ  :   กองทุนจะพจิารณารับซือ้คนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ตามดลุพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยพจิารณาจากการจ่ายผลตอบแทน
ของตราสารทีก่องทนุไปลงทนุ หรอืจากกําไรสทุธ ิและ/หรอืกําไรสะสมของกองทนุ และ/หรอืดอกเบีย้
คา้งรับทีไ่ดร้ับจากการลงทนุ และ/หรอืกระแสเงนิสด (cash flow) ทัง้นี้บรษัิทจัดการจะประกาศวันรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคืน  :  ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ
มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิโดยมใิหนั้บรวม
วนัหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกจิการจัดการกองทุนรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดร้ะบุเกีย่วกับวันหยุดทําการใน
ตา่งประเทศดงักลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

วนัท าการรบัซือ้คนืปกต ิ: ทกุวนัทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื    :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่               :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคนื   :  ภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันทีคํ่านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ
มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทนุของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุ
ทําการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกจิการจัดการกองทุนรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดร้ะบุเกีย่วกับวันหยุดทําการใน
ตา่งประเทศดงักลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุ สามารถดวูนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวนัไดท้ี ่
www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 2 กนัยายน 2559 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 2 กนัยายน 2559 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

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

รับซือ้คนื 

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

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

3. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1558 

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

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

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

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

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

9. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 

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

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

12. บรษัิท หลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

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

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

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

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

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

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

19. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-1111 

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

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

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

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

24. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท0์-2696-0000 , 0-2796-0000 

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

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

27. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2016-8 

28. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

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

30.  ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2626-7777 
 

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

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

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

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

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 
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อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 23.91% 

หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 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 ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

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

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมี
ความเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. ได ้
รับรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายนั้น  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ          
ณ วันที ่ 30 เมษายน 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูร้ับผดิชอบในการดําเนนิการของกองทุนรวมและขอรับ
รองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 

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

ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 
อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทุน
ทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดย
คํานวณจากมลูคา่ทีตํ่า่กวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุ
รวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลา
เดยีวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซเิบิล้ อนิคมั ฟันด ์ชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิ  16 
 

ค าอธบิายเพิม่เตมิ 
 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) 

กรณีกองทุนรวมตราสารหนี ้เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะ
เศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลงในทศิ
ทางตรงขา้มกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงนิมีแนวโนม้ปรับตัวสูงขึน้ 
อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหมก่็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขายใน
ระดับราคาทีตํ่า่ลง โดยกองทนุรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ (portfolio duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกับ
การเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ตํา่กวา่ 

กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถงึ ความเสีย่งที่มูลค่าของหลักทรัพยท์ี่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลง
เพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็น
ตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมคี่า SD สงู แสดงว่ากองทุน
รวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากความม ัน่คงของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการดําเนนิงานและ
ฐานะการเงนิของบรษัิทผูอ้อกตราสาร รวมทัง้ความสามารถในการจา่ยคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ 

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธบิาย 

ระดับทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 

อนัดับเครดติสงูทีส่ดุมคีวามเสีย่งตํา่

ทีส่ดุทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ดต้าม

กําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 

อนัดับเครดติรองลงมาและถอืวา่มคีวาม

เสีย่งตํา่มากทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ด ้

ตามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งตํา่ทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนี้

ไดต้ามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถชาํระ

หนีไ้ดต้ามกําหนด 

ระดับทีตํ่า่กวา่       

น่าลงทนุ 
ตํา่กวา่ BBB 

ตํา่กวา่ 

BBB(tha) 

ตํา่กวา่ 

Baa 

ตํา่กวา่ 

BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนี้

ไดต้ามกําหนด 

3. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) หมายถงึ ความเสีย่งท่ัวไปทีร่าคา
ของตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกับการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้และตามปกตติราสารหนี้ทีม่ี
อายคุงเหลอืยิง่ยาวนานเทา่ไร การเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ก็จะยิง่มผีลกระทบตอ่ราคาของตราสารมากขึน้มาก
ขึน้เทา่นัน้ 

4. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอัตรา
แลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น 
แตข่ายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกนัหากกองทนุรวมลงทนุในชว่ง
ทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กนั ดังนัน้ การป้องกนัความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคัญในการบรหิารความเสีย่งจากดังกลา่ว ซึง่ทําไดด้ังตอ่ไปนี ้

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 
เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสีย่ง
หรอืไม ่
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5. ความเสีย่งจากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) หมายถงึ สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้บาง
ประเภทอาจมีการขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพยพ์ื้นฐาน ดังนั้นหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์
ดังกลา่วยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

6. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทุน (Country Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศที่
กองทนุเขา้ไปลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุืน่  ๆจนทํา
ใหไ้มส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

7. ความเสีย่งของการน าเงนิออกจากประเทศทีล่งทุน (Repatriation Risk) หมายถงึ เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการ
เปลีย่นแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง ขอ้กําหนด กฎเกณฑ ์หรอืนโยบาย
ต่างๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตุอืน่ๆ ทีอ่าจทําใหไ้ม่สามารถชําระหนี้ไดต้รงตามระยะเวลาที่
กําหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทนุเกดิความเสีย่งจากสญัญาสวอป และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์ได ้ซึง่มผีลตอ่ผลตอบแทน
ทีก่องทุนจะไดร้ับจากการลงทุน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ 
ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทนุ ตลอดจนปัจจัยพืน้ฐานตา่ง  ๆของประเทศทีก่องทนุลงทนุอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ประเมนิความเสีย่ง
จาการลงทนุในประเทศนัน้  ๆซึง่อาจชว่ยลดความเสีย่งในสว่นนีไ้ด ้

8. ความเสีย่งจากการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหนา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) ในกรณีที่สถานการณ์ตลาดผิดจากที่คาดการณ์  การลงทุนใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้จะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายมากกวา่การลงทนุในทรัพยส์นินัน้โดยตรง 

9. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk)  

(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก

กองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อการ

ดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรือความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวน

มากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่ร้ับฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น

อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิจาก

กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ

อตุสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลายหมวด

อตุสาหกรรม 

(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่ ้
ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง 
เศรษฐกจิ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุใน
หลายประเทศ 

 

 

 


