
กองทนุนี้ลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม จึงมคีวามสี่ยง

ที่ผ ูล้งทนุอาจสญูเสียเงนิลงทนุจ านวนมาก

กลยทุธก์ารลงทนุ

ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน พฤษภาคม 2564 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 519.15

Moderate Allocation มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

11.2620

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-A 4.79 2.11 -0.74 2.32 N/A N/A 2.62 2.54 การขายคืนหน่วยลงทนุ

Benchmark *** 9.18 5.72 1.91 3.73 N/A N/A 5.77 3.26 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 14.00น.**

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 2.62 3.25 4.92 8.99 N/A N/A 2.94 7.26 การรบัซ้ือคืนอตัโนมติั

ความผนัผวนของตวัชีว้ัด 3.79 4.92 8.59 12.84 N/A N/A 4.54 10.57 ไม่เกนิปีละ 12 ครั้งตามดลุพินิจของบริษทั

จดัการ (โปรดศึกษาหนงัสอืชี้ชวน) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไม่กาํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไม่กาํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทาํการ นบัแต่วันถัดจากวัน

คาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ 

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2564 ราคาหนว่ยลงทนุ

สดัส่วนการลงทนุ **โปรดศึกษาปฏิทินวันซ้ือขายกองทนุ

1. หน่วยลงทนุอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศ 31.05% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

2. หน่วยลงทนุอสงัหาริมทรพัยต์่างประเทศ 20.32% ผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

3. หน่วยลงทนุ 48.88% (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

4. เงนิฝาก 0.00% ค่าธรรมเนียมการขาย

5. สนิทรพัยอ์ื่นๆ -0.25% ไม่เกนิ 2.00% (ปัจจบุันเก็บ 1.00%)

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

รายช่ือหลกัทรพัย์ ไม่มี

1. PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund (IE00BD38JM62) 25.04% ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

2. BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund (LU1080341909) 12.85% สบัเปลี่ยน-เขา้ เท่ากบัคา่ธรรมเนยีมการขาย 

3. Janus Henderson Global Property Equities Strategy Fund 10.98% สบัเปลี่ยน-ออก เท่ากบัคา่ธรรมเนยีมการรบัซ้ือคนื

4. iShares Global REIT ETF 8.61% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม

5. กองทนุรวมโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 8.24% (รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ

≤ 2.14% ต่อปี

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

≤ 0.08025% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.4280% ต่อปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

≤ 2.70175% ต่อปี 

หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็น

อตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิ

Bloomberg Ticker : LUATTRUU:IND เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั (ถา้ม)ี

กองทนุหลกั : UBRSEID:LX 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 

กองทนุ

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)

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

EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ปรับดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วันทีค่าํนวณผลตอบแทน สดัสว่น 30% , ดชันผีลตอบแทนรวมของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์

และกองทรัสตเ์พื่อการลงทนุใน อสงัหาริมทรัพย ์(PF&REIT Total Return Index) สดัสว่น 30% และ Bloomberg  Barclays US Treasury Total Return Unhedged USD ปรับดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบคา่สกลุเงนิบาท

 ณ วันทีค่าํนวณผลตอบแทน สดัสว่น 40%

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. ตรา

สารหนี้สินเชือ่บา้นสหรัฐ (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 ประเทศไทย

 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.

การลงทนุมีความเสี่ยง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดาํเนินงานของกองทนุกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ ผลการดาํเนินงานในอดีต/

ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบับนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้ตาม

มาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวัลและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคม

บริษทัจดัการลงทนุ กองทนุมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวม แต่เนือ่งจากกองทนุ

ไม่ไดป้้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จาํนวน   ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือไดร้บัเงนิคืนตํา่กว่าเงนิลงทนุเร่ิมแรกได้

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

(ชนิดรับซ้ือคืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ) (UFIN-A)
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1

Monthly Report – April 2021, UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global
Global REFS

For professional clients only
For marketing purposes

A distinctive offering combining specialist fund-of-funds expertise, with exposure to 
major global real estate markets on a highly diversified basis.

1Approximate look-through data on invested capital and NAV from the last available underlying fund reports. Look-through leverage based on invested capital

Key facts
Fund name UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global (Global REFS, GREFS or Fund)
Fund structure Luxemburg SICAV
Fund manager UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Inception June 30, 2008 (I-12-dist EUR)
Liquidity Open-end with monthly liquidity
Base currency EUR denominated (passively hedged against other currencies)
Current Leverage1 25.0% on a look-through basis on invested capital and NAV (maximum leverage is  40.0%) 1

Subscription Notification of subscription three business days before the last business day of each month
Redemption Notification 30 calendar days before the last business day of each month
Fund targets2 5-7% p.a. over the investment cycle, net of fees and taxes

Portfolio weightings (based on committed capital)3

Portfolio Geography Sector

Source: UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets (REPM), 30.04.2021

2The fund has an absolute return target as there are no meaningful global benchmarks for direct real estate assets. Note that returns on absolute type investments can still be 
negative compared to the initial investment values. A customized benchmark consisting of local benchmarks would not be feasible as those are only available for a limited amount 
of matured regions and can differ as well significantly from the broader underlying local market. There is no assurance that the target returns will ultimately be realized. Possibility 
of loss does exist.

3Assumes all commitments and redemptions associated with the 30.04.2021 NAV are fully drawn and redeemed, respectively. Approximate figures from last available underlying 
fund reports. Pie charts may not add up to 100% due to rounding differences.

*Represents the cash & other net assets associated with the 30.04.2021 NAV that has not been committed to underlying funds as of 30.04.2021. Actual cash & other net assets 
was 8.5% as of 30.04.2021.

US 38.2%

Japan 9.7%

UK 8.2%

Australia 6.8%

Germany 4.4%

Canada 4.1%

Other Europe 17.0%

Other APAC 8.0%

Unallocated/cash* 3.6%

Industrial 37.0%

Office 27.8%

Residential 17.6%

Retail 9.1%

Other 4.4%

Hospitality 0.3%

Debt 0.2%

Unallocated/cash* 3.6%

Target Funds 96.4%

Unallocated/cash* 3.6%

Global REFS Monthly Report April 2021

Portfolio commentary April 2021
Expansionary PMIs, falling jobless claims and a 6.4% annualized GDP growth rate in Q1 signaled a strong rebound for the US 
economy. In the Eurozone, the manufacturing PMI reached new highs, but services remain weak. In Asia, the Chinese 
manufacturing PMI expanded whereas in Japan it backpedaled. In real estate, the impact of the pandemic is being felt through 
an increased demand for smart buildings and continued outperformance in logistics, life sciences, and data centers, but not yet 
in a broad reduction in office demand. As of April 30, 2021, the Fund is invested in 54 underlying real estate funds (55 
committed funds) and is circa 91.5% invested and 96.5% committed. The look-through securities allocation was 0.00% on an 
invested and committed basis. Based on the latest information provided, the weighted average gross yield of the underlying 
funds (excluding GREFS' cash) is 4.22% and 4.23% on a committed and invested basis, respectively. Finally, on the April NAV 
there were EUR 109.1 million of subscriptions and EUR 78.5 million of redemptions.
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Source: UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets (REPM), 30.04.2021
4 Approximate figures from latest available underlying fund reports. The extent of tenant diversification is expected to be greater than the figure presented. Some of the underlying 
funds do not provide total tenant figures due to their confidentiality and disclosure guidelines.

Performance net returns on share class level (%)

1 mo 3 mos. YTD 1 yr. 3 yrs.6 5 yrs.6 10 yrs.6 SI6

I-102-acc CHF 0.08 1.47 1.57 2.65 3.05 3.47 n/a 4.04
I-102-acc EUR 0.11 1.53 1.65 2.92 3.41 3.85 n/a 4.00
I-102-dist CHF 0.07 1.45 1.56 2.63 3.03 3.45 n/a 4.65
I-102-dist EUR 0.11 1.51 1.63 2.91 3.40 3.83 n/a 4.22
I-102-dist USD 0.15 1.59 1.78 3.60 5.63 6.02 6.27 5.92
I-12-acc CAD 0.25 1.87 2.12 4.50 6.08 6.44 n/a 7.43
I-12-acc CHF 0.15 1.69 1.86 3.57 3.99 4.41 5.57 4.24
I-12-acc EUR 0.19 1.74 1.94 3.85 4.35 4.79 n/a 5.39
I-12-acc JPY 0.25 1.90 2.15 4.25 4.64 5.09 n/a 5.49
I-12-acc USD 0.22 1.84 2.12 4.56 6.61 7.00 n/a 7.37
I-12-dist CAD 0.25 1.84 2.08 4.45 n/a n/a n/a 5.48
I-12-dist CHF 0.16 1.69 1.87 3.55 3.97 4.37 n/a 4.96
I-12-dist EUR 0.19 1.74 1.94 3.83 4.32 4.76 6.06 4.84
I-12-dist JPY 0.25 1.89 2.14 4.23 4.62 5.06 n/a 5.46
I-12-dist USD 0.21 1.80 2.08 4.52 6.58 6.97 n/a 7.34
I-82-acc SGD 0.24 1.75 1.95 n/a n/a n/a n/a 3.88
I-82-acc USD 0.16 1.66 1.87 3.83 n/a n/a n/a 5.08
I-82-dist EUR 0.13 1.56 1.70 3.11 3.60 n/a n/a 4.14
I-82-dist GBP 0.27 1.79 1.97 3.72 4.84 n/a n/a 5.32
I-82-dist JPY 0.19 1.71 1.90 3.51 3.88 n/a n/a 4.46
I-82-dist USD 0.16 1.63 1.84 3.80 5.84 n/a n/a 6.41
I-96-acc CHF 0.09 n/a 1.42 n/a n/a n/a n/a 1.42
I-96-acc EUR 0.12 1.53 1.66 2.98 3.47 n/a n/a 4.07
I-96-acc SEK 0.14 1.64 1.81 3.38 n/a n/a n/a 3.36
I-96-dist CHF 0.08 1.47 1.58 2.69 n/a n/a n/a 2.76
I-96-dist EUR 0.13 1.54 1.66 2.98 3.46 n/a n/a 4.00

Note: Please note that past performance is no indicator for future results

6Three / five / ten-year returns are annualized. Since-inception returns are annualized for share classes with track records longer than one year. For the inception dates per share 
class please consult page lead share name of this document.

5 Look-through leverage based on invested capital.

Overall portfolio statistics
Total Net Asset Value (NAV) (EUR) 6,184,002,656
Value of underlying real estate assets (EUR billion)4 256.25
Number of properties4 7,380
Number of tenants4 27,319
Leverage (% gross asset values)4,5 25.0

UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global April 2021

Global REFS Monthly Report April 2021

General performance review (based on share class I-12-dist EUR)
The share class saw a month-on-month net gain of circa 0.19% (I-12-dist EUR share class). For the I-12-dist EUR share class for 
April 2021, the hedging costs caused an increase in the monthly return of approximately 0.05%. The Fund reached a twelve-year 
track record and has a ten-year annualized return of 6.06%.
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Inception date NAV per share
(ex distribution)

Distributions
per share

(1Q21)

NAV per share
(cum distribution)

I-102-acc CHF 31.05.2015 126.40 n/a n/a
I-102-acc EUR 31.01.2016 122.87 n/a n/a
I-102-dist CHF 31.05.2011 129.77 0.54 157.02
I-102-dist EUR 30.11.2015 115.27 0.47 125.09
I-102-dist USD 30.04.2010 154.69 0.59 188.21
I-12-acc CAD 31.03.2012 191.74 n/a n/a
I-12-acc CHF 30.06.2008 170.46 n/a n/a
I-12-acc EUR 30.04.2015 137.04 n/a n/a
I-12-acc JPY 30.06.2015 136.6033 n/a n/a
I-12-acc USD 31.12.2011 194.20 n/a n/a
I-12-dist CAD 31.08.2019 105.43 0.64 109.30
I-12-dist CHF 31.05.2015 117.29 0.75 133.13
I-12-dist EUR 30.06.2008 133.80 0.85 183.50
I-12-dist JPY 30.06.2015 120.2563 0.7502 136.3652
I-12-dist USD 30.06.2014 135.96 0.83 162.26
I-82-acc SGD 30.09.2020 103.88 n/a n/a
I-82-acc USD 31.12.2018 112.25 n/a n/a
I-82-dist EUR 28.02.2017 110.38 0.53 118.42
I-82-dist GBP 30.11.2017 112.91 0.54 119.38
I-82-dist JPY 28.02.2017 111.9231 0.5045 119.9236
I-82-dist USD 30.11.2017 116.85 0.51 123.63
I-96-acc CHF 28.02.2021 101.42 n/a n/a
I-96-acc EUR 31.08.2016 120.48 n/a n/a
I-96-acc SEK 31.01.2019 107.72 n/a n/a
I-96-dist CHF 31.05.2019 102.32 0.46 105.37
I-96-dist EUR 28.02.2017 110.42 0.47 117.74

NAV on share class level

Risk information
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. is authorized and supervised by the Luxembourg financial supervisory authority, the Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF AIFM license nr. A118) ("UBS FML"). This document and any accompanying materials (including this document) (the “Document”) is a financial promotion and has been 
approved by UBS FML. This Document is intended solely for the attention of investment professionals, qualified institutional clients, sophisticated investors and certain other 
qualified or accredited potential investors. This Document is confidential and no part of it may be used, copied, reproduced, distributed or otherwise passed on without the written 
permission of UBS FML. This Document is supplied with a reasonable expectation that it will not be made public. If you receive a request under the Freedom of Information Act 
2000 for information obtained from UBS FML, we ask that you consult with us. We also request that any information obtained from UBS FML in your possession is destroyed as 
soon as it is no longer required.

The information contained in this Document is for discussion purposes only and does not contain all of the information that potential investors should consider before deciding 
whether or not to invest. All potential investors should read UBS (Lux) Real Estate Fund Selection - Global (the “Fund”) prospectus, articles of association and subscription 
documentation (together, the “Offering Materials”) carefully before investing.

This Document: (i) is not a legal contract between you and UBS FML; and (ii) does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any investment, financial 
instruments or services. Offers or solicitations will be made, at UBS FML’s discretion, to qualified investors by means of the Fund’s definitive Offering Materials, and nothing 
contained herein shall limit or amend the terms of any such offering.

Any statements made regarding investment performance, objectives, and risk/return targets shall not constitute a representation or warranty that such objectives or expectations 
will be achieved. Any data/figures used in this Document shall not be construed as indicative yields or returns of the Fund. Investors should be aware that past performance of the 
Fund and/or UBS FML is not a guide to future performance. All investments involve risk including the risk of loss of some or all of your investment. There is a significant risk of 
losing all monies invested. An investment in the Fund may not be suitable for all investors.

For more information please contact

Head of Multi-Managers
Eric Byrne
Tel. +44-20-7901 5232
eric.byrne@ubs.com

Head of Market Specialists Switzerland, 
Germany and Austria (DACH)
Nicki Marco Weber
Tel: + 41 44 234 59 75
nicki-marco.weber@ubs.com

www.ubs.com/realestate

Head of Business Development
Fabienne Piller
Tel. +41-44-235 42 85
fabienne.piller@ubs.com
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The information used to produce this Document (including the opinions contained herein) has been obtained from sources believed to be reliable. However, UBS FML does not 
accept responsibility for or warrant the accuracy, reasonableness and/or completeness of such information. All such information and opinions may no longer be current and are 
subject to change without notice. In particular, the investment strategies mentioned in this Document may or may not be in existence yet. Accordingly the strategies outlined here 
may be varied before the Offering Materials are finalized. A number of the comments in this Document are based on current expectations and are considered “forward-looking” 
statements. 
Actual future results, however, may be different from expectations. This Document does not constitute views investment research and accordingly has not been prepared in 
accordance with the CSSF requirements.
This Document does not constitute investment advice or a personal recommendation. You should consult an appropriately qualified adviser as to the financial, legal and tax 
implications for you of investing in the Fund.

UBS FML, its related companies or its clients may from time to time have long or short positions in, buy or sell securities or related securities referred to in this Document. With 
investment in real estate (via direct investment, closed-end funds and or open ended funds), the underlying assets are very illiquid. In certain circumstances, distributions might be 
delayed if an investment is not readily saleable and there is insufficient cash within the Fund’s portfolio. For Fund specific risk factors and more details, please read the Offering 
Materials. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS FML or one of the Fund’s portfolio companies. © Copyright UBS 2021. The key symbol and UBS are 
among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved. Telephone calls may be recorded. UBS FML is the Alternative Investment Fund Manager of the Fund 
for the purposes of the Alternative Investment Fund Managers Directive (Directive (2011/61/EU), the “AIFMD”). As at the date of this Document, the Fund has been notified, 
registered or approved (as the case may be and howsoever described) in accordance with the local law/regulations implementing the AIFMD for marketing to professional investors 
into the following member state(s) of the EEA: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, 
Portugal, Spain, Sweden and the UK. In relation to each member state of the EEA (each a “Member State”) which has implemented the AIFMD, this Document may only be 
distributed, and Shares in the Fund may only be offered or placed, in a Member State to the extent that: (i) the Fund is permitted to be marketed to professional investors in the 
relevant Member State (as implemented in the local law/regulation of that Member State); or (ii) this Document may otherwise be lawfully distributed and/or the Shares in the Fund 
may otherwise be lawfully offered or placed in that Member State (including at the initiative of the investor). In relation to each Member State of the EEA which, at the date of this 
Document, has not implemented the AIFMD, this Document may only be distributed, and Shares in the Fund may only be offered or placed, to the extent that this Document may 
be lawfully distributed and the Shares in the Fund may be lawfully offered or placed in that Member State. Austria: The Fund is not supervised in Austria. This document is only 
addressed at professional investors within the meaning of § 2 paragraph 2 number 33 of the Austrian Alternative Investment Funds Manager Act (Alternative Investmentfonds 
Manager Gesetz – AIFMG), as amended. The Fund may not in any way be marketed to retail investors or qualified retail investors in Austria within the meaning of § 2 paragraph 2 
number 36 AIFMG or § 2 paragraph 2 number 42 AIFMG (each as amended), respectively. Belgium: The Fund may only be distributed or marketed in Belgium, directly or indirectly, 
to professional investors as defined in Article 3 30 of the Act dated 19 April 2014 relating to alternative investment funds and their managers (the “AIFM Act”). The Fund may not 
be offered by way of a public offer within the meaning of the AIFM Act nor to persons other than professional investors. This document has not been and will not be submitted to 
the Financial Services and Markets Authority (Authorité des services et marches financiers/ Autorieit voor financiële dienten en markten”) for approval. Accordingly, in Belgium this 
document is directed only at professional investors and must not be relied upon or acted upon by any other person. Denmark: These materials are for professional investors only 
and may not be distributed directly or indirectly to non-professional investors in Denmark. The Fund may not be sold or marketed directly or indirectly to non-professional investors 
in Denmark unless in accordance with Danish law. Finland: This Document may be delivered and addressed, and investments in the Fund are available, solely to investors who are 
professional investors (in Finnish: ammattimainen sijoittaja) within the meaning of the Finnish Act on Alternative Investment Managers (162/2014, as amended) and qualified 
investors (in Finnish: kokenut sijoittaja) within the meaning of the Finnish Securities Markets Act (746/2012, as amended). The delivery of this Document in Finland is based on 
appropriate regulatory filings and the authorisation of UBS FML to market the Fund in Finland, or, in the absence of such filings or authorisation, on an explicit request from the 
recipient that UBS FML provides the recipient with information about the Fund. France: Shares in the Fund may only be lawfully offered or placed in the Republic of France if the 
Fund is permitted to be marketed to professional investors. Germany: The Fund may in particular not be distributed or marketed in any way to German retail or semi-professional 
investors if the Fund is not admitted for distribution to these investor categories by the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht). 
Ireland: The distribution of this Document in Ireland and the offering or purchase of Shares is restricted to the individual to whom it is addressed. Accordingly, it may not be 
reproduced in whole or in part, nor may its contents be distributed in writing or orally to any third party and it may be read solely by the person to whom it is addressed and his/her 
professional advisers. Shares in the Fund will not be offered or sold by any person: (a) otherwise than in conformity with the provisions of the European Communities (Markets in 
Financial Instruments) Regulations 2007, as amended; or (b) in any way which would require the publication of a prospectus under the Investment Funds, Companies and 
Miscellaneous Provisions Act, 2005, as amended, and any regulations adopted pursuant thereto; or (c) in Ireland except in all circumstances that will result in compliance with all 
applicable laws and regulations in Ireland. In any event, Shares in the Fund will not be marketed in Ireland accept in accordance with the requirements of the Central Bank of 
Ireland. The Fund is not supervised by the Central Bank of Ireland and the Fund is not otherwise supervised or authorized in Ireland. Liechtenstein: The Shares offered are 
exclusively offered to a limited group of investors, in all cases and under all circumstances designed to preclude a public solicitation in Liechtenstein. This Document may not be 
reproduced or used for any other purpose, nor be furnished to any other person other than those to whom copies have personally been sent. This offer is a private offer, this 
Document and the transactions described therein are therefore not nor have been subject to the review and supervision of the Liechtenstein Financial Market Authority. Portugal: 
The Fund has not been registered with the Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (the “CMVM”) as a foreign collective investment scheme and the Document (or any 
other agreement, document or material in relation to the Fund) has not been approved by the CMVM pursuant to Decree-Law 63-A/2013 of 10 May, as amended from time to 
time (the “Decree-Law”). Therefore: (i) Shares may not be advertised, offered or sold; and (ii) the Document or any other offering material, may not be distributed or caused to be 
distributed to the public in circumstances which could qualify as the marketing of Shares in the Republic of Portugal pursuant to the Decree-Law and the Portuguese Securities 
Code without prior registration of the Fund with the CMVM and all such documentation and marketing material being approved by the CMVM. Sweden: The Fund is an 
alternative investment fund (Sw. alternativ investeringsfond) pursuant to the Swedish Alternative Investment Fund Managers Act (Sw. lag (2013:561) om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder; the “AIFMA”) and is being marketed only to Swedish professional investors pursuant to the AIFMA and the relevant Swedish Financial Supervisory Authority’s 
(Sw. Finansinspektionen) regulations. Furthermore, shares offered hereunder will only be marketed and offered for sale in Sweden under circumstances which are deemed not to 
require a prospectus under the Swedish Financial Instruments Trading Act (Sw. lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Switzerland: This Document has been issued 
by UBS Asset Management Switzerland AG, a company registered under the Laws of Switzerland. The Fund is intended only for Swiss qualified investors pursuant to Art 10 para. 3 
et sqq. of the Collect ive Investment Schemes Act (CISA) and is not allowed to be distributed to the retail public (i.e. non-qualified investors). Information for Swiss Investors: This 
Fund has been set up under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg. Representative in Switzerland: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, CH-4052 Basel. 
Paying Agent in Switzerland: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. The relevant fund documents to this Fund: Articles of Incorporation/Prospectus and the 
annual reports and semi-annual reports are available free of charge from the Representative in Switzerland. Before any investment, please read the latest Articles of Incorporation 
and Prospectus. The information herein is not intended to be construed as a solicitation or an offer to invest in the Fund. Past performance is not a reliable indicator of future 
results. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming. If the currency of the Fund is different from your 
reference currency, the return can increase or decrease as a result of currency fluctuations. This information pays no regard to the specific or future investment objectives, financial 
or tax situation or particular needs of any specific recipient. The details and opinions contained in this document are provided by UBS Asset Management Switzerland AG without 
any guarantee or warranty and are for the recipient's personal use and information purposes only. This document and its contents have not been reviewed by any regulatory 
authority in Switzerland. United Kingdom: this Document is being issued in the UK by UBS FML to and/or is directed only at persons who are professional clients or eligible 
counterparties for the purposes of the Financial Conduct Authority’s Conduct of Business Sourcebook. The opportunity to invest in the Fund is only available to such persons in the 
United Kingdom and this Document must not be acted upon by any other person in the United Kingdom. Brazil: The Fund may not be offered or sold to the public in Brazil. 
Accordingly, the Fund has not been nor will be registered with the Brazilian Securities Commission - CVM nor has it been submitted to the foregoing agency for approval. 
Documents relating to the Fund, as well as the information contained therein, may not be supplied to the public in Brazil, as the offering of the Fund is not a public offering of 
securities in Brazil, nor used in connection with any offer for subscription or sale of securities to the public in Brazil. Canada: Services to Canadian persons for any strategy herein 
are provided by UBS Asset Management (Canada) Inc., a Nova Scotia corporation and a member of the UBS Asset Management business division of UBS Group AG, a publicly 
traded Swiss bank (NYSE: UBS). UBS Asset Management (Canada) Inc. is an indirect wholly-owned subsidiary of UBS Group AG and is registered as a portfolio manager and 
exempt market dealer (in all provinces of Canada), commodity trading manager (Ontario), adviser – commodity futures (Manitoba) and investment fund manager (Ontario, Quebec 
and Newfoundland), all pursuant to Canadian securities law. This document can be distributed to Accredited Investors who qualify as Permitted Clients in Canada only. The 
investment or fund referred to in this presentation may be a connected or related issuer of UBS Asset Management (Canada) Inc. in connection with a distribution of the 
investment or fund to investors in Canada. This Document has been approved for AT, AU, BE, BR, CA, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IS, IT, LIE, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK 
© UBS 2021. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.

UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global April 2021

Global REFS Monthly Report April 2021



AIMC Category Performance Report 

Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds 

© 2014 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) is for informational purposes only; 
and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no 
guarantee of future results.  This report is not a solicitation for the sale of shares. 

  
Return (%) Standard Deviation (%)

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

Global Equity

5th Percentile 10.72 27.28 64.55 19.03 13.66 9.32 9.12 9.52 12.65 13.17 11.30 11.49

25th Percentile 8.15 14.70 44.65 12.65 11.27 8.01 12.36 11.35 14.21 14.70 12.54 11.99

50th Percentile 6.02 11.35 36.19 10.26 9.20 5.67 16.41 15.11 16.41 16.80 13.69 15.57

75th Percentile -0.35 8.49 24.43 7.44 6.31 -1.06 20.08 18.06 19.48 20.25 16.38 17.06

95th Percentile -12.01 -0.05 11.35 3.71 4.70 -9.36 37.14 28.99 28.62 30.91 27.93 28.95

Health Care

5th Percentile 8.16 12.37 30.26 14.14 10.60 13.46 12.29 11.76 14.17 13.69 12.36 14.77

25th Percentile 3.41 9.00 19.11 12.05 9.51 12.74 15.06 13.71 16.16 15.21 14.22 14.87

50th Percentile 1.07 4.37 17.81 11.07 8.69 11.84 15.56 14.10 16.49 16.66 15.01 14.99

75th Percentile 0.29 3.80 16.14 10.24 7.94 10.94 16.09 14.48 16.83 17.08 15.37 15.11

95th Percentile -9.50 0.68 10.23 8.17 3.46 10.22 37.99 28.49 25.82 17.95 16.01 15.21

High Yield Bond

5th Percentile 3.12 5.24 13.70 4.14 4.36 0.98 0.89 2.20 4.77 6.04

25th Percentile 1.46 3.46 9.91 3.82 4.36 1.67 1.61 3.32 6.57 6.04

50th Percentile 1.25 2.86 9.65 3.53 4.19 1.75 1.65 3.40 7.58 6.10

75th Percentile 1.20 2.73 8.38 3.22 4.19 1.77 1.70 3.78 7.66 6.10

95th Percentile 1.11 1.80 5.53 2.55 4.14 3.47 3.79 5.60 9.91 8.26

India Equity

5th Percentile 7.52 26.55 71.78 8.92 9.29 6.59 17.12 16.32 16.28 20.86 17.95 17.60

25th Percentile 5.99 23.15 61.48 7.87 8.75 6.59 17.60 16.83 17.12 21.33 18.58 17.60

50th Percentile 4.66 19.60 57.70 6.86 8.57 6.59 19.29 18.79 17.91 22.61 20.24 17.60

75th Percentile 4.15 18.70 55.39 4.72 8.48 6.59 19.78 19.68 19.26 24.86 22.33 17.60

95th Percentile 3.16 17.20 50.09 3.59 5.50 6.59 21.74 20.49 21.35 26.51 22.60 17.60

Japan Equity

5th Percentile 2.92 13.93 34.04 9.95 11.77 5.94 13.83 13.17 15.06 16.51 14.22 19.69

25th Percentile 1.28 10.67 31.11 8.66 10.27 5.94 15.45 14.96 15.95 18.00 15.73 19.69

50th Percentile -1.24 8.86 26.31 5.25 8.03 5.94 16.61 16.09 16.95 18.41 16.24 19.69

75th Percentile -3.88 3.58 23.22 3.30 6.78 5.94 18.99 17.39 17.43 19.08 16.43 19.69

95th Percentile -4.63 -0.39 13.86 -0.56 3.03 5.94 19.21 18.04 18.62 21.42 18.78 19.69

Long Term General Bond

5th Percentile 1.55 0.92 5.77 4.12 2.96 3.56 1.32 1.26 1.17 2.03 2.01 1.61

25th Percentile 0.50 0.52 2.49 3.10 2.58 3.33 1.43 1.38 1.21 2.39 3.12 2.14

50th Percentile 0.01 -0.11 1.52 2.35 2.10 3.05 1.47 1.45 1.44 3.82 4.50 2.81

75th Percentile -0.78 -0.59 0.58 1.91 1.72 2.77 3.32 2.98 2.46 5.24 4.58 3.48

95th Percentile -1.24 -2.45 -1.99 1.63 1.42 2.54 3.51 3.34 3.94 5.58 4.65 4.02

Mid Term General Bond

5th Percentile 0.96 1.30 2.24 2.36 2.16 2.85 0.24 0.27 0.24 0.54 0.49 0.59

25th Percentile 0.77 0.98 1.79 2.02 1.89 2.55 0.41 0.44 0.40 0.71 0.61 0.66

50th Percentile 0.57 0.64 1.47 1.83 1.75 2.36 0.67 0.66 0.54 0.90 0.79 0.75

75th Percentile 0.43 0.42 1.14 1.51 1.44 2.14 0.78 0.81 0.63 1.06 0.89 0.86

95th Percentile 0.17 -0.07 0.52 1.04 0.99 1.75 1.18 1.05 0.82 1.26 1.04 1.65

Moderate Allocation

5th Percentile 6.23 13.15 18.83 4.39 5.17 8.41 4.14 4.10 4.65 6.35 5.44 6.51

25th Percentile 4.36 8.53 13.29 3.00 3.78 5.25 5.21 5.30 5.78 8.74 7.05 8.41

50th Percentile 3.29 6.29 9.16 1.65 3.16 4.34 6.28 7.18 7.81 10.25 8.58 9.88

75th Percentile 2.58 4.03 3.56 -1.61 1.86 3.79 8.01 9.62 10.34 11.75 10.68 11.54

95th Percentile 1.32 2.35 0.25 -3.60 0.37 2.92 11.65 14.04 14.76 15.15 12.68 14.36
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AIMC Category Performance Report 

Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds 

© 2014 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) is for informational purposes only; 
and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no 
guarantee of future results.  This report is not a solicitation for the sale of shares.  

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
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กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซเิบิล้ อนิคมั ฟันด ์ชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิ  1 
 

 

             
             

         
         
         

             
             
             
             
             
             
             
             

                        

 

          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 
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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
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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 
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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 

 

 

 


