
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดง

ในขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการ พฤษภาคม 2564 

ด าเนินงานของกองทนุรวม ณ ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท) 

จดุขาย 58.86

Emerging Market มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท)

9.7251

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ 06 ธันวาคม 2550

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

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

BRIC -6.92 3.71 26.37 5.48 8.85 2.03 1.19 -0.21 ทกุวันทาํการ ภายใน 15.30 น.*

ดชันีมาตรฐาน *** -4.93 6.40 28.09 5.96 10.02 3.93 3.08 1.38 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 9.93 14.49 22.31 15.81 13.97 16.60 13.98 19.35 ทกุวันทาํการ ภายใน 15.00 น.*

ความผนัผวนของตวัชี้วัด 10.96 15.76 22.67 15.43 13.60 16.62 14.88 20.37 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไมม่ี

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไม่กาํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไม่กาํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทาํการ นบัแต่วันถัดจากวัน

คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ มลูค่าหน่วย

ลงทนุ ราคาหน่วยลงทนุ

ตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุ จนถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 *โปรดศึกษาปฏิทินวันซ้ือขายกองทนุ

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

สดัส่วนการลงทนุ ผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

1. หน่วยลงทนุของกองทนุระหว่างประเทศ 97.82% (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

2. อื่น ๆ 2.18% ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกนิ 1.5% (ปัจจบุันเก็บ 1.50%)

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

รายช่ือหลกัทรพัย ์ สบัเปลี่ยน - เขา้    เท่ากบัค่าธรรมเนียม

1.หน่วยลงทนุ : iShares BRIC 50 UCITS ETF 97.82% การขาย

2.อื่นๆ 2.18% สบัเปลี่ยน - ออก  ไม่มี

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม

(รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ

≤ 2.14% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ≤ 0.1605% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.214% ต่อปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

≤ 2.8355% ต่อปี 

หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็น

อตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : BRIC : INGBRIC:TB

กองทนุหลัก : BRIC:LN ขอ้มลู ณ 31 พฤษภาคม 2564

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

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

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

ผลการดาํเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดาํเนินงานของ

กองทนุรวมฉบับนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวัลและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการ

ดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ กองทนุมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุย

พินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวม แต่เนือ่งจากกองทนุไม่ไดป้้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จาํนวน ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือไดร้บัเงนิคืนตํา่กว่าเงนิ

ลงทนุเร่ิมแรกได ้การลงทนุมีความเสี่ยง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดาํเนินงานของกองทนุกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

กองทนุ

กองทนุรวมที่ลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเพียง

กองทนุเดียว (Feeder Fund)

ลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่า 80% ของ NAV โดยจะเนน้ลงทนุ

ในหน่วยลงทนุของกองทนุ iShares BRIC 50 UCITS ETF (กองทนุหลกั) ในอตัราสว่นโดย

เฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่า 80% ของ NAV ของกองทนุ โดยกองทนุหลกัเป็นกองทนุ

อทีีเอฟ ทีม่ ุง่สรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คียงกบัผลตอบแทนของดชันี FTSE BRIC 50 Net of

 Tax Index (ดชันีอา้งองิ) โดยลงทนุสว่นใหญ่ในหุน้ทีม่ีมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด

มากทีส่ดุ 50 ตวัแรกตามดชันีอา้งองิในกลุม่ประเทศ BRIC ไดแ้ก ่บราซิล รสัเซีย อนิเดีย 

และจีน กองทนุหลกัจดัตัง้และจดัการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited 

และจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไอรแ์ลนด์

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)

* % ตอ่ปี ** หากกองทนุรวมจัดตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการดาํเนนิงานทีแ่สดงจะเป็นตามทีเ่กดิขึน้จริง แตห่ากกองทนุรวมจัดตัง้ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป ผลการดาํเนนิงานทีแ่สดงจะเป็น % ตอ่ปี *** ดชัน ีFTSE 

BRIC 50 ซ่ึงเป็นดชันเีปรียบเทยีบของกองทนุ iShares BRIC 50 UCITS ETF ซ่ึงเป็นกองทนุปลายทาง ปรับดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วันทีค่าํนวณผลตอบแทน

กองทนุเปิด บริค (BRIC) 

กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในผูอ้อก  จึงมคีวามเสีย่งที่ผูล้งทนุอาจ

สญูเสยีเงนิลงทนุจาํนวนมาก
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Return (%) Standard Deviation (%)

AIMC Category Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Fund of Property Fund - Foreign

5th Percentile 12.00 21.43 33.88 10.32 7.51 3.59 11.29 11.33 13.02 14.07 13.66 13.74

25th Percentile 8.62 16.80 30.43 7.46 4.87 3.59 11.93 11.49 14.48 16.31 14.50 13.74

50th Percentile 7.36 15.61 25.19 3.78 3.41 3.59 12.76 12.33 15.70 17.31 14.95 13.74

75th Percentile 4.99 10.27 21.13 3.33 2.02 3.59 13.67 13.40 17.71 18.74 15.33 13.74

95th Percentile 0.25 4.93 13.45 0.33 1.49 3.59 15.08 15.03 19.69 19.57 16.35 13.74

Thai Mixed (between free and
lease hold)

5th Percentile 24.36 16.78 11.93 7.70 6.40 14.25 7.63 8.64 10.09 10.32 9.63 12.99

25th Percentile 5.49 4.94 2.20 -4.05 1.60 7.16 12.75 15.72 14.93 14.26 13.80 15.24

50th Percentile 2.05 -4.05 -5.54 -8.05 -3.87 3.68 21.15 19.79 19.83 20.97 17.75 16.90

75th Percentile -0.21 -7.87 -23.64 -13.92 -8.35 0.65 27.29 27.01 32.15 23.64 19.21 21.46

95th Percentile -5.61 -16.99 -28.31 -22.28 -11.17 -11.78 59.35 57.79 49.99 32.68 26.11 31.33

Fund of Property fund -Thai and
Foreign

5th Percentile 7.21 5.49 6.88 3.88 5.97 7.01 7.50 8.71 14.76 12.33

25th Percentile 5.85 3.03 -1.76 3.68 5.05 9.17 8.28 9.15 15.29 12.54

50th Percentile 5.29 0.73 -3.67 2.72 4.87 9.77 8.83 9.43 15.81 12.78

75th Percentile 4.52 0.14 -5.97 2.59 4.24 10.07 9.23 10.30 16.50 13.18

95th Percentile 4.13 -1.64 -7.73 0.45 3.19 11.26 9.95 11.67 17.26 13.71

Emerging Market

5th Percentile 13.24 19.53 58.40 10.68 13.19 4.35 14.51 14.89 15.94 15.01 12.48 13.67

25th Percentile 2.06 16.50 49.17 7.37 10.01 2.56 16.16 16.21 17.07 16.13 13.68 15.18

50th Percentile 0.51 13.84 42.22 6.23 8.24 2.13 18.16 17.41 18.67 19.86 15.74 16.97

75th Percentile -2.62 12.20 35.87 4.74 5.56 -0.60 19.05 18.79 19.39 20.74 17.84 20.71

95th Percentile -6.73 7.88 32.24 -0.10 2.55 -4.85 22.52 23.73 27.48 30.03 26.59 24.38

Mid Term Government Bond

5th Percentile 0.47 0.27 1.93 1.73 1.63 2.28 0.28 0.33 0.30 0.59 0.52 0.78

25th Percentile 0.32 0.24 1.02 1.53 1.40 2.23 0.43 0.47 0.43 0.81 0.68 0.79

50th Percentile 0.26 0.11 0.65 1.43 1.31 2.21 0.56 0.54 0.72 1.03 0.86 0.89

75th Percentile 0.14 0.05 0.34 1.26 1.15 1.86 0.72 0.81 0.79 1.27 1.04 0.91

95th Percentile -0.36 -0.06 0.04 0.80 0.92 1.80 0.92 0.97 0.92 2.09 1.79 1.19

Vietnam Equity

5th Percentile 26.05 54.09 80.15 11.85 14.76 21.09 19.24 23.54

25th Percentile 23.24 45.60 70.04 11.67 15.97 22.00 19.30 23.93

50th Percentile 19.33 38.41 61.01 9.46 16.43 22.91 19.54 24.44

75th Percentile 15.41 33.54 54.00 7.87 17.40 24.87 21.62 25.14

95th Percentile 13.21 31.79 51.82 6.43 18.56 26.27 22.92 25.16

Technology Equity

5th Percentile 7.11 16.18 59.90 23.12 17.80 16.12 17.89 17.91

25th Percentile 3.14 11.34 51.08 20.01 22.63 19.87 19.98 19.11

50th Percentile -2.71 7.82 41.96 18.83 25.04 21.96 21.34 20.62

75th Percentile -3.98 6.19 37.07 16.98 31.43 27.39 23.42 21.28

95th Percentile -13.00 2.20 32.54 10.90 43.62 32.00 28.87 21.86

LTF

5th Percentile 13.65 32.50 47.01 6.31 6.48 7.26 9.13 11.42 12.44 14.14 11.83 11.74

25th Percentile 7.45 17.54 23.58 1.03 3.58 6.02 11.38 14.95 15.65 18.47 15.45 15.71

50th Percentile 5.22 13.23 15.02 -2.15 2.71 4.90 12.91 16.33 17.38 20.26 16.54 16.22

75th Percentile 4.06 8.41 10.15 -3.70 1.74 4.13 13.82 17.50 18.32 21.83 17.50 16.71

95th Percentile 1.99 4.93 6.14 -6.58 0.13 3.03 14.88 18.77 20.64 24.57 18.53 17.65
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ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
)Disclaimer of Peer group Fund Performance(

1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต
2. ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ไดที้ www.aimc.or.th
3. ผลการดาํเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน

โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละช่วงเวลากบักองทุนประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 
5th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance)
25th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 25 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance)
50th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 50 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Median performance)
75th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 75 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance)
95th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance)

4. ผลตอบแทนทีมีอายเุกินหนึงปีนนัมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนนั

Report as of 31/05/2021

2021



กองทนุเปิด บรคิ  1 
 

 

             
         
         
         
         

             
             
             
             
             
             
             
             
             
         

 

 

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

กองทนุเปิด บรคิ 

BRIC Fund : BRIC 
กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งในตา่งประเทศ 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่12 มกราคม 2564

 

กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในผูอ้อก 
จงึมคีวามเสีย่งทีผู่ล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจํานวนมาก 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุมนีโยบายทีจ่ะนําเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ iShares BRIC 50 UCITS ETF (กองทนุหลัก) 
ในอัตราสว่นโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ โดยกองทนุหลักดังกลา่ว
เป็นกองทนุอทีเีอฟ ทีมุ่ง่สรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของดัชนี FTSE BRIC 50 Net of Tax Index 
(ดัชนอีา้งองิ) โดยลงทนุสว่นใหญใ่นหุน้ตามดัชนอีา้งองิ ซึง่เป็นดัชนทีีว่ัดผลการดําเนนิงานของหุน้ทีม่มีลูคา่หลักทรัพย์
ตามราคาตลาดมากทีส่ดุ 50 ตัวแรกในกลุม่ประเทศ BRIC ซึง่ประกอบดว้ย 4 ประเทศทีน่่าจับตามอง ไดแ้ก ่ประเทศ
บราซลิ รัสเซยี อนิเดยี และจนี กองทนุหลักจัดตัง้และจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited 
และจดทะเบยีนจัดตัง้ในประเทศไอรแ์ลนด ์ภายใตก้ฎ Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities (UCITS) กองทนุหลักจดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยล์อนดอน (London Stock Exchange: LSE)  

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกว่า
รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ และกองทนุจะนําเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปี
บญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่สีนิคา้หรอืตัวแปรเป็นหลักทรัพยห์รอืดัชนีกลุม่หลักทรัพย ์
และ/หรอือตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่นเงนิ และ/หรอือันดับความน่าเชือ่ถอืหรอืเหตกุารณ์ทีม่ผีลตอ่การชําระหนี้
ของตราสารแหง่หนี ้และ/หรอืสนิคา้หรอืตัวแปรอืน่ใดทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมวีัตถปุระสงค์
เพือ่ป้องกันความเสีย่ง (hedging) หรอืหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิกีารอืน่อยา่งใด
อยา่งหนึง่ หรอืหลายอยา่งตามทีค่ณะกรรมการก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรอืให ้
ความเห็นชอบ 
 
นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

วัตถปุระสงคก์ารลงทนุเพือ่สะทอ้นผลตอบแทน FTSE BRIC 50 Net of Tax Index จากทัง้การปรับตัวของราคา
ตราสารและกระแสเงนิสดรับ โดยการลงทนุในตราสารทนุทีเ่ป็นองคป์ระกอบของ FTSE BRIC 50 Net of Tax Index 
ในสดัสว่นทีใ่กลเ้คยีง FTSE BRIC 50 Net of Tax Index 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : 
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251603/ishares-bric-50-ucits-etf 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทนุเปิด BRIC มุง่หวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลัก (Passive Management)  

2. กองทนุ iShares BRIC 50 UCITS ETF  (กองทนุหลัก) มุง่หวังใหผ้ลประกอบการเคลือ่นไหวตามดัชนชีีว้ัด 
(Passive Management/Index tracking) 

 
 

 

 

 

 

 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร ? 
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1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจน
ตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้

2. ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ท่ัวไป 

3. ผูล้งทนุทีต่อ้งการกระจายการลงทนุไปลงทนุในตราสารทนุตา่งประเทศ และเหมาะกับผูล้งทนุทีย่อมรับความเสีย่ง
จากการลงทนุไดใ้นระดับปานกลางถงึคอ่นขา้งสงู 

 
กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 
ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทุนนี้เป็นกองทุนทีม่นีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืง 
เศรษฐกจิ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลีย่น กฎหมาย และ/หรอืขอ้จํากัดของประเทศต่างๆ ที่
กองทนุเขา้ไปลงทนุ (Country Risk) ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

2. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของ
พอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย (ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 

3. กองทนุนีอ้าจพจิารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivative) เพือ่ป้องกนัความเสีย่งตามความเหมาะสม
กบัสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรอืไดรั้บกําไร
จากอัตราแลกเปลีย่น/หรือไดรั้บเงนิคนืตํ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้ดังนัน้กองทุนนี้อาจมตีน้ทุนจากการทํา
ธรุกรรมเพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ ซึง่อาจทําใหก้องทนุมผีลตอบแทนโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 

4. กองทนุหลักอาจมกีารลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน (Efficient 
Portfolio Management) ทําใหก้องทนุรวมนี้มคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมอืน่ จงึเหมาะสมกบัผูล้งทนุทีรั่บ
ความเสีย่งไดส้งู 

5. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมด ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุน
รวมได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 

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

ตํา่                                                            สงู 
 

 

 
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ตํา่                                                               สงู 
 

 

ตํา่                                                               สงู 
 

 

หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Communication และ Consumer Discretionary 

ตํา่                                                     สงู 
 

    
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในสาธารณรัฐประชาชนจนี  

 
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 

ตํา่                                                           สงู 
 

 
หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น 0% ของเงนิลงทนุใน

ตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้สามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% >25% 

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

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 

การลงทนุกระจกุตัวใน  
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

การลงทนุกระจกุตัวราย
ประเทศรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุเปิด บรคิ 
ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

หน่วยลงทนุ : iShares BRIC 50 UCITS ETF 96.94 
 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ iShares BRIC 50 UCITS ETF (Master Fund) 

 
 

หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90101/BRIC 

และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: 
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251603/ishares-bric-50-ucits-etf 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 

หนว่ยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง
ประเทศ 96.94%

อืน่ๆ 3.06%

Financials 18.46%

Communication 
21.79%

Energy 6.44%

Consumer 
Discretionary 

37.43%

Real Estate 2.93%
Materials 4.36%

Consumer Staples 
1.94%

Information 
Technology 3.21%

Industrials 0.20%

Health Care 3.20%

Cash and/or 
Derivatives 0.03%

iShares BRIC 50 UCITS ETF 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

BRIC  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 
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หมายเหต ุ:   ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ไวด้ว้ย (ถา้ม)ี หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด
ทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิ ในอตัรารอ้ยละ 0.0339 เป็นตน้  
 
ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90101/BRIC  

 
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 1.50 1.50 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 1.50      1.50** 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 50 บาทตอ่ 2,000 หน่วยหรอืเศษของ 2,000 หน่วย*** 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 50 บาทตอ่รายการ 

* บรษัิทจัดการอาจคดิคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้รายละเอยีดหลกัเกณฑใ์นการคดิคา่ธรรมเนยีมโดยจะตดิประกาศ ณ ทีทํ่าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ 

** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 

*** โดยจํานวนเงนิสงูสดุทีเ่รยีกเก็บจากผูโ้อนจะตอ้งไมเ่กนิ 25,000 บาท ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม
จากผูโ้อนในวนัทีย่ืน่คําขอโอนหน่วยลงทนุ 

 
หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

1.6050

0.0321
0.2140 0.0362

1.8873

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.1605 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.214 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.8355 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 

 

สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกัทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่:  

https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251603/ishares-bric-50-ucits-etf 

 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) 0.0000% ของ NAV 
 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
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6.  
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ผลตอ

ผลตอ

ความ

ความ

กองทนุเปิ
 

 

  
 
 
 

ดชันชีีว้ดั คื
ซึง่เป็นกอง
ผลตอบแทน

ผลการดาํเน

ผลการดําเนิ
 

กองทนุนีเ้ค

ความผนัผ

ประเภทกอ

*คณุสามารถ

ผลการดาํเนิ

ผลตอบแ

เอกสารก
ดําเนนิงา

     คณุสามา

หมายเห

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

อบแทนกองทนุรวม

อบแทนตวัชีว้ดั

ผนัผวนของกองทนุ

ผนัผวนของตวัชีว้ดั

กองทนุ

* ผลก

ผ

ปิด บรคิ 

คอื ดชัน ีFTS
ทนุปลายทา
น 

นนิงานยอ้น

นงาน 

คยมผีลขาด

วนของผลก

องทนุรวมเพือ่

ดขูอ้มลูทีเ่ป็น

นนิงานยอ้นห

แทนทีม่อีายมุ

การวัดผลการ
านของกองท

ารถดขูอ้มลูที

หต ุ: ขอ้มลู ณ

15.55%
16

2563

15.55% 7.89

16.43% 9.41

28.87% 10.4

26.12% 10.0

YTD 3 เดอื

การดําเนนิ

ผลการด
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ณ วันที ่30 ธัน

11.

6.43%

9% 95

1% 95

6% 5

1% 5

อน Percentile

นงานในอดี

ดาํเนนิ

0 ซึง่เป็นดชั
ยอตัราแลกเป

ปฏทินิ 

นชว่งเวลา 5

าน (standa

เทยีบผลการ

ที ่https://ww

กหมดุ 

เทา่กบั 1 ปี จ

ของกองทนุรว
มาคมบรษัิทจั

ไดท้ี:่ https:

นวาคม 2563

.55% 11.67%

2562

19.18% 95

20.22% 95

15.06% 5

14.98% 5

6 เดอืน Percentil

ดตี มไิดเ้ป็

นงานใน

ชนเีปรยีบเที
ปลีย่นเพือ่เท

5 ปี คอื -29

ard deviat

รดาํเนนิงาน 

ww.uobam.

จะแสดงเป็นผ

วมฉบับนี ้ได ้
จัดการลงทนุ

//www.uob

3 

-11.06%

25

15.51% 2

16.38% 2

29.40% 5

26.60% 2

e 1 ปี Perce

นสิง่ยนืยัน

นอดตี

ทยีบของกอง
ทยีบคา่สกลุ

.6553% 

ion) คอื 14

ณ จดุขาย ค

.co.th/th/mu

ผลตอบแทน

จั้ดทําขึน้ตาม

bam.co.th/th

2

-12.09%

561

5 4.65%

5 4.55%

0 16.51%

5 16.09%

entile 3 ปี P

นถงึผลการ

งทนุ iShare
ลเงนิบาท ณ

4.76% ตอ่ปี

คอื Emergi

utual-fund/

รอ้ยละตอ่ปี 

มมาตรฐานกา

h/mutual-fu

21.14% 21.37

2560

25 8.45%

25 9.29%

25 14.76%

25 14.85%

Percentile 5 ปี

รดําเนนิงา

es BRIC 50
ณ วนัทีค่ํานวณ

ปี 

ing Market

90101/BRIC

ารวัดและนําเ

und/90101/B

8.08%

7%

25 2.2

25 4.1

25 16.

25 16.

Percentile 10

นในอนาค

7 

0 UCITS ET
ณ

t 

C 

เสนอผลการ
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Emerging Market ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 

 
 
 
 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนนิงานของกองทุนทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจ่ะถูกเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแต่ละชว่งเวลากับกองทุนประเภท
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 แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

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

4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
 
หมายเหต ุ: 
ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็น
สิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: 
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251603/ishares-bric-50-ucits-etf 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 6 ธันวาคม 2550 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้ : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 

 

วนัทําการขายคนื : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื      :  ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                 :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :   ภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันทีคํ่านวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวม
วันหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิ
การจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในทํานอง
เดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการ
กองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุทําการในตา่งประเทศ
ดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุ สามารถดวูันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมูลคา่ทรัพยส์นิรายวัน
ไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 1 กรกฎาคม 2556 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 18 เมษายน 2557 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ

 

 

 

 

 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
 

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

2. ธนาคาร ซติีแ้บงก ์เอ็น เอ : โทรศพัท ์1588 หรอื 0-2232-2484 

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

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

5. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

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

7. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 

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

9. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1558 

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

11. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 

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

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

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

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

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

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

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

19. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

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

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

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

23. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 

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

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

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

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

28. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2343-9555 

29. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 

30. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1327, 0-2359-0000 

31. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 

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

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

34. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2888-8888 

35. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508 
หรอื 0-2861-6090 

36. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

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

38. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888
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39. บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

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

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

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

43. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2633-6000 

44. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2016-8600 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 0.00% 
  

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 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิท
จัดการ  

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก   จงึมคีวามเสีย่ง
จากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้  
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั ณ วนัที ่12 มกราคม 2564 แลว้ดว้ยความ
ระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าให ้
ผูอ้ ืน่สําคญัผดิ 

 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบถงึปรมิาณการซือ้
ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณจากมลูคา่ทีตํ่่ากวา่ระหวา่ง
ผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี 
หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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ลกัษณะสําคญัของกองทนุ iShares BRIC 50 UCITS ETF (กองทนุหลกั) 
 

ชือ่กองทนุ : iShares BRIC 50 UCITS ETF 
ผูจ้ดัการกองทนุ : BlackRock Asset Management Ireland Limited 
วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 20/04/2007 
ประเภทโครงการ : UCITS ETF 
อายโุครงการ : ไมก่ําหนด 
การจา่ยเงนิปนัผล : Semi-Annually 
ผูด้แูลผลประโยชน/์ 
ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ 
ของกองทนุ : 

State Street Custodial Services (Ireland) Limited 

Bloomberg Ticker : 
Bloomberg Benchmark 
Ticker : 

DBRC LN 
FBRICU Index 

Website https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251603/is
hares-bric-50-ucits-etf 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสีย่งจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market Risk) 
หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุจะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก 
เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากค่า standard 
deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลง
ของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากการทําสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) หมายถงึ สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้บางประเภทอาจ
มกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทนุมกีารลงทนุในหลักทรัพยด์ังกลา่วยอ่ม
ทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

3. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศที่
กองทนุเขา้ไปลงทนุเชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุืน่  ๆจน
ทําใหไ้มส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

4. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอัตรา
แลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น 
แต่ขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน
ในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทอ่อน ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเชน่กัน ดังนัน้ การ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจงึเป็นเครื่องมือสําคัญในการบรหิารความเสีย่งจากดังกล่าว ซึง่ทําได ้
ดังตอ่ไปนี ้
- อาจป้องกันความเสีย่งตามดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอัตรา
แลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกนัความเสีย่งขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณา
วา่จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่

5. ความเสีย่งจากการนําเงนิลงทุนกลบัเขา้ประเทศ (Repatriation Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการ
เปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทนุลงทนุ ซึง่อาจทําใหไ้มส่ามารถชาํระหนีไ้ดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

6. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) 
เกดิจากกองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์
ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทนุ
อาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื
อยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration 
Risk) เกดิจากกองทนุลงทุนในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิ
เหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่
กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุใน
ตราสารทีผู่อ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว 
เชน่ การเมอืงเศรษฐกจิ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุ
ทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 


