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กองทนุเปิด บรคิ 

BRIC Fund : BRIC 

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทเีนน้ลงทนุแบบมคีวามเสยีงในตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี30 กรกฎาคม 2564 

 

กองทนุนลีงทนุกระจกุตวัในผูอ้อก 
จงึมคีวามเสยีงทผีูล้งทนุอาจสูญเสยีเงนิลงทนุจาํนวนมาก 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทุนมนีโยบายทจีะนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุ iShares BRIC 50 UCITS ETF (กองทนุหลัก) 
ในอัตราสว่นโดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรัพยส์นิของกองทนุ โดยกองทนุหลักดังกลา่ว
เป็นกองทุนอทีเีอฟ ทมีุง่สรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คยีงกับผลตอบแทนของดัชนี FTSE BRIC 50 Net of Tax Index 
(ดัชนีอา้งองิ) โดยลงทนุสว่นใหญ่ในหุน้ตามดัชนอีา้งองิ ซงึเป็นดัชนีทวีดัผลการดําเนนิงานของหุน้ทมีมีูลคา่หลักทรัพย์
ตามราคาตลาดมากทสีุด 50 ตัวแรกในกลุ่มประเทศ BRIC ซงึประกอบดว้ย 4 ประเทศทน่ีาจับตามอง ไดแ้ก ่ประเทศ
บราซลิ รัสเซยี อนิเดยี และจนี กองทุนหลักจัดตังและจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited 
และจดทะเบยีนจัดตังในประเทศไอร์แลนด ์ภายใตก้ฎ Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities (UCITS) กองทนุหลักจดทะเบยีนซอืขายในตลาดหลักทรัพยล์อนดอน (London Stock Exchange: LSE)  

ทังนี กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้งึหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน และกองทุนจะนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลยีในรอบปี
บญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในสญัญาซอืขายล่วงหนา้ทมีสีนิคา้หรอืตัวแปรเป็นหลักทรัพยห์รอืดัชนีกลุ่มหลักทรัพย ์
และ/หรอือัตราดอกเบยี อัตราแลกเปลยีนเงนิ และ/หรอือนัดับความน่าเชอืถอืหรอืเหตกุารณ์ทมีผีลตอ่การชําระหนี
ของตราสารแห่งหนี และ/หรอืสนิคา้หรอืตัวแปรอนืใดทสํีานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมวัีตถุประสงค์
เพือป้องกันความเสยีง (hedging) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอนื หรือการหาดอกผลโดยวธิกีารอนือย่างใด
อย่างหนงึ หรอืหลายอย่างตามทคีณะกรรมการก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรอืให ้
ความเห็นชอบ 
 
นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

วัตถุประสงคก์ารลงทุนเพอืสะทอ้นผลตอบแทน FTSE BRIC 50 Net of Tax Index จากทังการปรับตัวของราคา
ตราสารและกระแสเงนิสดรับ โดยการลงทุนในตราสารทุนทเีป็นองคป์ระกอบของ FTSE BRIC 50 Net of Tax Index 
ในสัดสว่นทใีกลเ้คยีง FTSE BRIC 50 Net of Tax Index 

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

1. กองทนุเปิด BRIC มุง่หวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลอืนไหวตามกองทนุหลัก (Passive Management)  

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

 
 

 

 

 

 

 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร ? 
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1. ผูล้งทนุทสีามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทกีองทนุรวมไปลงทนุ ซงึอาจจะปรับตัวเพมิสงูขนึ หรอืลดลงจน
ตํากวา่มลูคา่ทลีงทนุและทําใหข้าดทนุได ้

2. ผูท้สีามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทดีกีวา่การลงทุนในตราสารหนี
ทวัไป 

3. ผูล้งทนุทตีอ้งการกระจายการลงทนุไปลงทุนในตราสารทนุต่างประเทศ และเหมาะกับผูล้งทนุทยีอมรับความเสยีง
จากการลงทนุไดใ้นระดับปานกลางถงึค่อนขา้งสงู 

 

กองทนุรวมน ีไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทเีนน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 
 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนีดพีอ 
 

 

 

 

คําเตอืนทสํีาคญั  

1. กองทุนนเีป็นกองทุนทมีนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จงึมคีวามเสยีงดา้นการเมอืง 
เศรษฐกจิ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลียน กฎหมาย และ/หรอืขอ้จํากัดของประเทศต่างๆ ที
กองทนุเขา้ไปลงทนุ (Country Risk) ซงึอาจจะสง่ผลต่อมลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคล่องของกองทนุ 

2. กองทุนรวมนีลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูล้งทุนจงึควรพิจารณาการกระจายความเสียงของ
พอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย  

3. กองทุนนอีาจพจิารณาลงทนุในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivative) เพอืป้องกันความเสยีงตามความเหมาะสม
กบัสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ โดยขนึอยู่กับดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุน ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรอืไดร้ับกําไร
จากอัตราแลกเปลียน/หรือไดรั้บเงนิคืนตํากว่าเงนิลงทุนเรมิแรกได ้ดังนันกองทุนนีอาจมีตน้ทุนจากการทํา
ธรุกรรมเพอืป้องกนัความเสยีงทเีกดิขนึ ซงึอาจทําใหก้องทนุมผีลตอบแทนโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทเีพมิขนึ 

4. กองทุนหลักอาจมกีารลงทุนหรอืมไีวซ้งึสัญญาซอืขายล่วงหนา้เพอืเพมิประสทิธภิาพการบรหิารงาน (Efficient 
Portfolio Management) ทําใหก้องทุนรวมนีมคีวามเสยีงมากกว่ากองทุนรวมอนื จงึเหมาะสมกับผูล้งทุนทรัีบ
ความเสยีงไดสู้ง 

5. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด 
ดังนัน หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสยีงใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร ? 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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แผนภาพแสดงตําแหนง่ความเสยีงของกองทนุรวม 

 

ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 

ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทุน (Market risk) (ขอ้มลู ณ วันท ี30 มถุินายน 2564) 
 

ตํา                                                            สงู 
 

 

 
ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk)  

ตํา                                                               สงู 
 

 

ตํา                                                               สงู 
 

 

หมายเหตุ :  กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Consumer Discretionary 

ตํา                                                     สงู 
 

    
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจนี  

 
ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีน (Exchange rate risk) (ขอ้มลู ณ วันท ี30 มถินุายน 2564) 

ตํา                                                           สงู 
 

 
หมายเหตุ :  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีนคดิเป็น 0% ของเงนิลงทนุใน

ตา่งประเทศ 

ทังน ีสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงต่างๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเล่ม 

 

≤ 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% 

ทังหมด / เกอืบทังหมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การป้องกนัความเสยีง fx 

การลงทนุกระจุกตัวใน  
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

การลงทนุกระจุกตัวราย
ประเทศรวม 
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ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุเปิด บรคิ 
ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

หน่วยลงทนุ : iShares BRIC 50 UCITS ETF 98.47 
 

(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564) 

 

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

 
 

หมายเหต ุ: ขอ้มูลกองทุนหลกั  ณ วันท ี30 มถินุายน 2564 

ทังนี สามารถดขูอ้มูลทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90101/BRIC 

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

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 

หนว่ยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง

ประเทศ 98.47%

อนืๆ 1.53%

Financials 16.44%

Communication
20.73%

Energy 6.61%

Consumer 
Discretionary

36.89%

Real Estate 2.67% Materials 5.80%

Consumer Staples
2.25%

Information 
Technology 3.36%

Industrials 1.03%

Health Care 3.71%

Cash and/or 
Derivatives 0.52%

iShares BRIC 50 UCITS ETF 

ขอ้มลูกองทุนหลกั ณ  วนัท ี30 มถินุายน 2564 

BRIC  

ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564 
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หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันท ี30 มถินุายน 2564 

- ค่าธรรมเนียมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพมิไวด้ว้ย (ถา้ม)ี หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใดทํานองเดยีวกัน (ถา้ม)ี 
- ค่าใชจ้่ายอนืๆขา้งตน้ เชน่ ค่าสอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0565 เป็นตน้  

 
ทังน ีสามารถดูคา่ธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ ี: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90101/BRIC  

 
คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50 1.50 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ 1.50      1.50** 

ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื ไมม่ ี ไมม่ ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 50 บาทต่อ 2,000 หน่วยหรอืเศษของ 2,000 หน่วย*** 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 50 บาทต่อรายการ 

* บรษัิทจดัการอาจคดิคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกบัผูส้งัซอืหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะคนไม่เทา่กนัได ้โดย
บรษัิทจดัการจะแจง้รายละเอยีดหลกัเกณฑใ์นการคดิคา่ธรรมเนยีมโดยจะตดิประกาศ ณ ททํีาการทกุแหง่ของบรษัิทจดัการ 

** กรณผูีถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจดัการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ 

*** โดยจํานวนเงนิสงูสดุทเีรยีกเก็บจากผูโ้อนจะตอ้งไมเ่กนิ 25,000 บาท ทงัน ีบรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม
จากผูโ้อนในวนัทยีนืคําขอโอนหน่วยลงทนุ  

(ขอ้มลู ณ วันท ี30 มถินุายน 2564) 

1.6050

0.0321
0.2140 0.0673

1.9184

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอนืๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทคีณุจะไดร้บั  
  ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สูงสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สูงสดุไมเ่กนิ 
0.1605 

สูงสดุไมเ่กนิ  
0.214 

สูงสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สูงสดุไมเ่กนิ 
2.8355 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 

 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลัก  ณ วันท ี30 มถินุายน 2564 

สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกัทเีป็นปัจจบุนัไดท้ ี:  

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

 

 

คา่ตอบแทนทไีดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) 0.0000% ของ NAV 

(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564) 
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1. ดชันชีวีดั คอื ดชัน ีFTSE BRIC 50 ซงึเป็นดชันเีปรยีบเทยีบของกองทุน iShares BRIC 50 UCITS ETF 
ซงึเป็นกองทุนปลายทาง ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลยีนเพอืเทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทคีาํนวณ
ผลตอบแทน 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 

3. กองทุนนเีคยมผีลขาดทุนสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี คอื -29.6553% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 14.17% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทุนรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Emerging Market 

  *คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90101/BRIC 

6.  ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

- ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

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

(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564) 

15.55%
11.55%

-11.06%

21.14%

8.08%

16.43%

11.67%

-12.09%

21.37%

12.47%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

2563 2562 2561 2560 2559

BRIC

Benchmark

* ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 

ผลตอบแทนกองทนุรวม 7.40% 4.74% 25 7.40% 50 28.00% 95 8.04% 50 10.03% 25 2.61% 50 0.23%

ผลตอบแทนตัวชวัีด 7.79% 5.33% 25 7.79% 50 29.59% 95 8.05% 50 10.83% 25 4.39% 5 1.71%

ความผนัผวนของกองทนุ 14.84% 8.74% 5 14.84% 5 21.72% 95 16.09% 25 14.17% 25 16.70% 50 19.36%

ความผนัผวนของตวัชวีดั 15.58% 8.94% 5 15.58% 25 22.21% 95 15.55% 5 13.70% 25 16.67% 50 20.34%

Percentileกองทนุ ตงัแตจ่ดัตงักองทุนYTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี
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   ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Emerging Market ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564 

 

 
 
 
 

ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนินงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดูขอ้มูลฉบับเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

• 5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

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

• 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

• 75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

• 95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

4. ผลตอบแทนทมีอีายเุกนิหนงึปีนันมกีารแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
 

เมอืผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทลีงทุน สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทลีงทนุนันอยู่ในชว่งทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 
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ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันท ี30 มถินุายน 2564 

ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทเีกยีวขอ้งกับผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็น
สงิยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

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

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 6 ธันวาคม 2550 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

การซอืและขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซอื : ทกุวันทําการ ตังแตเ่วลาเรมิเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขันตําของการซอืครังแรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขันตําของการสังซอืครังถัดไป   : ไมกํ่าหนด 

 

วนัทําการขายคนื : ทกุวนัทําการ ตังแตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขันตําของการขายคนื      :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขนัตํา                 :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคนื  :   ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทคํีานวณมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวม
วนัหยุดทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิ
การจัดการกองทนุต่างประเทศทมีลีักษณะในทํานอง
เดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซงึบรษัิทจัดการ
กองทนุรวมไดร้ะบุเกยีวกับวันหยดุทําการในตา่งประเทศ
ดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหตุ  สามารถดูวันทําการซอืขายหน่วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรัพยส์นิรายวัน
ไดท้ ีwww.uobam.co.th 

รายชอืผูจั้ดการกองทุน 

 

 

 

 

ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทุนน ี

นางสาววรรณจันทร ์องึถาวร* 1 กรกฎาคม 2556 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 18 เมษายน 2557 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถิุนายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถุินายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กุมภาพันธ ์2564 

* ปฎบัิตหินา้ทเีป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพมิเตมิ 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูอนืๆ 
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ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 
 

1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2626-7777 

2. ธนาคาร ซติแีบงก ์เอ็น เอ : โทรศัพท ์1588 หรอื 0-2232-2484 

3. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จํากัด : โทรศัพท ์0-2697-3700 

4. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทร ีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7111 

5. บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

6. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 

7. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 

8. ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 

9. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1558 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5050 

11. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-8000 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั : โทรศัพท ์0-2680-1234 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2949-1999 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

20. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2782-2400 

21. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2217-8888 

22. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2857-7000 

23. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เมอรช์ัน พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 

24. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

26. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2841-9000 

27. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-1111 

28. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีีต ีจํากดั : โทรศัพท ์0-2343-9555 

29. บรษัิท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

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

31. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2080-2888 

32. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2088-9797 

33. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

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

35. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศัพท ์0-2861-5508 
หรอื 0-2861-6090 

36. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

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

38. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2009-8888 
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39. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-5100 

40. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-6222 

41. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2022-5000 

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

43. บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2633-6000, 0-2080-6000 

44. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2016-8600 

หรอืผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซอืคนือนืๆ ทบีรษัิทจัดการแตง่ตังขนึ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลัง 1 ปี เท่ากับ 0.00% 

(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถุินายน 2564) 

ตดิต่อสอบถาม รับหนังสอืชชีวน 
รอ้งเรยีน 

 

บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 
ทอียู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขท ี173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

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

ธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิท
จัดการ  

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไดท้ ี
www.uobam.co.th 

 การลงทุนในหน่วยลงทนุไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก   จงึมคีวามเสยีง
จากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมัตจิดัตงัและอยูภ่ายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชชีวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทเีสนอขายนัน  
ทงัน ีบรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชชีวนสว่นสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วนัท ี30 กรกฎาคม 2564 แลว้ดว้ย
ความระมัดระวงัในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนินการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักลา่วถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่
ทาํใหผู้อ้นืสาํคญัผดิ 

 
*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบัต ิของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพอืใหผู้ล้งทนุทราบถงึปรมิาณการซอื
ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยีงิขนึ โดยคํานวณจากมูลค่าทตีํากวา่ระหวา่ง
ผลรวมของมลูคา่การซอืทรัพยส์นิกับผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทกีองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี 
หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทนุ iShares BRIC 50 UCITS ETF (กองทุนหลกั) 
 

ชอืกองทุน : iShares BRIC 50 UCITS ETF 
ผูจ้ดัการกองทุน : BlackRock Asset Management Ireland Limited 
วนัทจีดัตงักองทุน : 20/04/2007 
ประเภทโครงการ : UCITS ETF 
อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 
การจา่ยเงนิปันผล : Semi-Annually 
ผูด้แูลผลประโยชน/์ 
ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ 
ของกองทุน : 

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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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 
ปจัจยัความเสยีงทสีําคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสยีงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market Risk) 
หมายถงึ ความเสยีงทมีูลค่าของหลักทรัพยท์กีองทุนรวมลงทุนจะเปลยีนแปลงเพมิขนึหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก 
เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซงึพจิารณาไดจ้ากค่า standard 
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมคี่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมคีวามผันผวนจากการเปลยีนแปลง
ของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสยีงจากการทําสญัญาซอืขายลว่งหนา้ (Derivatives) หมายถงึ สัญญาซอืขายล่วงหนา้บางประเภทอาจ
มีการขนึลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พืนฐาน ดังนันหากกองทุนมกีารลงทุนในหลักทรัพยด์ังกล่าวย่อม
ทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกว่าการลงทนุในหลักทรัพยพ์นืฐาน (Underlying Security) 

3. ความเสยีงของประเทศทลีงทุน (Country Risk) หมายถงึ ความเสยีงทเีกดิจากการเปลยีนแปลงภายในประเทศที
กองทุนเขา้ไปลงทุนเชน่ การเปลยีนแปลงผูบ้รหิาร, การเปลียนแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืสาเหตุอนื  ๆจน
ทําใหไ้มส่ามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทกํีาหนด 

4. ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลียนแปลง ของอัตรา
แลกเปลยีนมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทเีงนิบาทอ่อน 
แต่ขายทํากําไรในช่วงทบีาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน
ในช่วงทีบาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทบีาทอ่อน ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขนึกว่าเดมิดว้ยเช่นกัน ดังนัน การ
ป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนจึงเป็นเครืองมือสําคัญในการบริหารความเสียงจากดังกล่าว ซึงทําได ้
ดังตอ่ไปน ี
- อาจป้องกันความเสยีงตามดุลยพินิจของผูจั้ดการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสยีงจากอัตรา
แลกเปลยีน เนอืงจากการป้องกันความเสยีงขนึอยู่กับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณา
วา่จะป้องกนัความเสยีงหรอืไม ่

5. ความเสยีงจากการนําเงนิลงทุนกลบัเขา้ประเทศ (Repatriation Risk) หมายถึง ความเสียงทีเก ิดจากการ
เปลยีนแปลงภายในประเทศทกีองทนุลงทนุ ซงึอาจทําใหไ้มส่ามารถชําระหนีไดต้รงตามระยะเวลาทกํีาหนด 

6. ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

1) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) 
เกดิจากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์
ทสี่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมันคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุน
อาจมผีลการดําเนนิงานทผีนัผวนมากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทงัน ีการลงทนุแบบกระจุกตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังน ี 

1. ตราสารหนภีาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีกีารจัดอนัดับความน่าเชอืถอือยู่ในอนัดับทสีามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทผีูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอื
อยูใ่นอนัดับทสีามารถลงทนุได ้

2) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration 
Risk) เกดิจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกิด
เหตุการณ์ทสี่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทผีันผวนมากกว่า
กองทนุทกีระจายการลงทุนในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

3) ความเสยีงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถงึการลงทุนใน
ตราสารทผีูอ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสี่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว 
เชน่ การเมอืงเศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทนุดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทผัีนผวนมากกว่ากองทุน
ทกีระจายการลงทนุในหลายประเทศ 


