กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟั นด์
(ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) (UFIN-A)
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความสี่ยง
ที่ผลู้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
กลย ุทธ์การลงท ุน
ลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทัง้ ในและต่างประเทศ โดยบริษทั จัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์และ
ประเภทกองท ุนรวมตามที่แสดงใน
ทรัพย์สินแต่ละประเภทในสัดส่วนตัง้ แต่ 0-100% ของมูลค่า NAV ของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะ
ข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนิน
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และกองทุนจะนาเงินไปลงทุน
งานของกองท ุนรวม ณ จ ุดขาย
ในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่า NAV ของกองทุน ทัง้ นี้ ในสภาวะการลงทุนปั จจุบัน คาดว่าจะลงทุนใน
สินทรัพย์ 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. อสังหาริมทรัพย์ทวั ่ โลก ชือ่ กองทุน UBS (Lux) Real Estate Fund Selection-Global 2. ตรา Moderate Allocation
สารหนี้สินเชือ่ บ้านสหรัฐ (MBS) ชือ่ กองทุน BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund 3. Reit, Property Fund,
Infrastructure Fund ในเอเชีย บริหารโดย บลจ.ยูโอบี (สิงคโปร์) 4. Reit, Property Fund, Infrastructure Fund ประเทศไทย การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริหารโดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) 5. PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Fund บริหารโดย PIMCO Global
ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูจ้ ัดการกองทุน
Advisors (Ireland) Limited 6. Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund บริหารโดย Henderson
Management S.A.

ผลการดาเนินงานย้อนหลังกองท ุน ณ วันที่ 29 ต ุลาคม 2564
กองท ุน

3 เดือน
1.76
2.32
1.86
2.86

UFIN-A
Benchmark ***
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของตัวชีว้ ัด

6 เดือน
4.83
10.24
2.79
4.26

ผลการดาเนินงานย้อนหลัง (%)
3 ปี *
5 ปี *
10 ปี *
3.63
3.30
N/A
5.42
5.39
N/A
9.11
7.28
N/A
12.97
10.39
N/A

1 ปี *
11.63
22.84
4.49
6.84

ตัง้ แต่ตน้ ปี
7.29
15.08
3.87
5.73

ตัง้ แต่จดั ตัง้ **
3.22
4.70
7.17
10.31

* % ต่อปี ** หากกองทุนรวมจัดตัง้ น้อยกว่า 1 ปี ผลการดําเนินงานทีแ่ สดงจะเป็ นตามทีเ่ กิดขึน้ จริง แต่หากกองทุนรวมจัดตัง้ ตัง้ แต่ 1 ปี ขึน้ ไป ผลการดําเนินงานทีแ่ สดงจะเป็ น % ต่อปี *** ดัชนี FTSE
EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีค่ าํ นวณผลตอบแทน สัดส่วน 30% , ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 30% และ Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Unhedged USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท
ณ วันทีค่ าํ นวณผลตอบแทน สัดส่วน 40%

ขนาดกองท ุน (ล้านบาท)
485.58
มูลค่าหน่วยลงท ุน/หน่วย (บาท)
11.7745
วันจดทะเบียนกองท ุนรวม
2 กันยายน 2559
ร ูปแบบกองท ุน
ประเภทกองท ุน
กองทุนรวมผสม
การสัง่ ซื้อหน่วยลงท ุน
ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 15.30น.**

การขายคืนหน่วยลงท ุน
ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 14.00น.**

การรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ไม่เกินปี ละ 12 ครั้งตามดุลพินิจของบริษทั
จัดการ (โปรดศึกษาหนังสือชี้ชวน)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
มูลค่าขัน้ ต่าในการซื้อ
ไม่กาํ หนด
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มูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืน
ไม่กาํ หนด
วันที่ได้รบั เงินค่าขายคืน
ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาหน่วยลงทุน

ตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

สัดส่วนการลงท ุน

**โปรดศึกษาปฏิทินวันซื้อขายกองทุน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
ผูถ้ ื อหน่วยลงท ุน
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย
ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบันเก็บ 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

1. หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ 31.78%
2. หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 23.46%
3. หน่วยลงทุน 44.67%
4. เงินฝาก 0.00%
5. สินทรัพย์อื่นๆ 0.09%

รายชื่อหลักทรัพย์
1. PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund (IE00BD38JM62) 26.07%
2. Janus Henderson Global Property Equities Strategy Fund 10.70%
3. iShares Global REIT ETF 10.22%
4. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 9.43%
5. BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund (LU1080341909) 7.90%

สับเปลี่ยน-เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
สับเปลี่ยน-ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองท ุนรวม

Bloomberg Ticker :
กองทุนหลัก :

LUATTRUU:IND
UBRSEID:LX

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองท ุนรวม
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
≤ 2.14% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
≤ 0.08025% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
≤ 0.4280% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
≤ 2.70175% ต่อปี
หมายเหตุ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็ น
อัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธรุ กิจ
เฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใดทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
ข้อมูล ณ 29 ต ุลาคม 2564

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดําเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีต/
ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ด้จดั ทําขึน้ ตาม
มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน รางวัลและการจัดอันดับข้างต้นไม่ได้จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุน กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวม แต่เนือ่ งจากกองทุน
ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จํานวน ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตํา่ กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
ผูส้ นับสน ุนการขายหรือรับซื้อคืน
และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองท ุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด โทร. +66 (0) 2786-2222
อีเมล์ thuobamwealthservice@uobgroup.com เว็บไซต์ www.uobam.co.th
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For professional clients only
For marketing purposes

Global REFS

Monthly Report – September 2021, UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global
A distinctive offering combining specialist fund-of-funds expertise, with exposure to
major global real estate markets on a highly diversified basis.
Key facts
Fund name
Fund structure
Fund manager
Inception
Liquidity
Base currency
Current Leverage1
Subscription
Redemption
Fund targets2
1Approximate

UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global (Global REFS, GREFS or Fund)
Luxemburg SICAV
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
June 30, 2008 (I-12-dist EUR)
Open-end with monthly liquidity
EUR denominated (passively hedged against other currencies)
24.1% on a look-through basis on invested capital and NAV (maximum leverage is 40.0%) 1
Notification of subscription three business days before the last business day of each month
Notification 30 calendar days before the last business day of each month
5-7% p.a. over the investment cycle, net of fees and taxes

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

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.

Portfolio commentary September 2021
At quarter end, US inflation cooled slightly compared to 2Q’s figure. Adverse weather and increasing Covid-19 cases adversely
affected the unemployment rate and the performance of the stock market. In the Eurozone, inflation hit its highest point in the
last decade, pushed up by energy prices. In APAC, vaccine rollout has allowed the progressive dismantling of the prolonged
lockdowns. In real estate, industrial and residential had strong Q3 performances and retail showed signs of recovery. As of
September 30, 2021, the Fund is invested in 53 underlying real estate funds (55 committed funds) and is circa 91.7% invested
and 96.6% 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 on an invested and committed basis
(excluding GREFS' cash) is 4.15%. Finally, on the September NAV there were EUR 122.3 million of subscriptions and EUR 38.0
million of redemptions.

Portfolio weightings (based on committed capital)3
Portfolio

Geography

Target Funds 96.6%

Sector
US 42.2%

Industrial 38.9%

Japan 8.9%

Office 25.4%

UK 8.7%
Australia 6.5%

Residential 19.1%
Retail 7.5%

Netherlands 3.9%
Canada 3.9%
Unallocated/cash* 3.4%

Other Europe 16.7%

Other 5.2%
Hospitality 0.3%

Other APAC 5.8%

Debt 0.1%

Unallocated/cash* 3.4%

Unallocated/cash* 3.4%

Source: UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets (REPM), 30.09.2021
3Assumes all commitments and redemptions associated with the 30.09.2021 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 30.09.2021 NAV that has not been committed to underlying funds as of 30.09.2021. Actual cash & other net assets
was 8.3% as of 30.09.2021.
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Overall portfolio statistics
Total Net Asset Value (NAV) (EUR)
Value of underlying real estate assets (EUR billion) 4
Number of properties4
Number of tenants4
Leverage (% gross asset values)4,5

6,939,184,759
277.77
7,591
29,466
24.1

Source: UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets (REPM), 30.09.2021
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.
5 Look-through leverage based on invested capital.
4

General performance review (based on share class I-12-dist EUR)
The share class saw a record month-on-month and quarterly net gain of circa 3.52% and 3.97% (I-12-dist EUR share class),
respectively. For the I-12-dist EUR share class for September 2021, the hedging costs reduced the monthly return by 0.12%. The
Fund reached a twelve-year track record and has a ten-year annualized return of 6.58%.

Performance net returns on share class level (%)
I-102-acc CHF
I-102-acc EUR
I-102-dist CHF
I-102-dist EUR
I-102-dist USD
I-12-acc CAD
I-12-acc CHF
I-12-acc EUR
I-12-acc JPY
I-12-acc SGD
I-12-acc USD
I-12-dist CAD
I-12-dist CHF
I-12-dist EUR
I-12-dist JPY
I-12-dist USD
I-82-acc USD
I-82-dist EUR
I-82-dist GBP
I-82-dist JPY
I-82-dist USD
I-96-acc CHF
I-96-acc EUR
I-96-dist CHF
I-96-dist EUR

1 mo
3.44
3.45
3.43
3.44
3.38
3.52
3.50
3.53
3.54
3.55
3.45
3.51
3.51
3.52
3.54
3.45
3.39
3.47
3.52
3.48
3.39
3.44
3.46
3.44
3.46

3 mos.
3.63
3.74
3.63
3.73
3.76
4.11
3.86
3.98
4.01
n/a
3.99
4.10
3.86
3.97
4.01
3.99
3.78
3.79
3.93
3.83
3.80
3.64
3.75
3.65
3.75

YTD
8.56
8.80
8.55
8.79
9.00
9.94
9.29
9.54
9.82
3.92
9.77
9.89
9.29
9.53
9.81
9.73
9.16
8.96
9.46
9.24
9.15
8.43
8.85
8.61
8.85

1 yr.
10.26
10.58
10.23
10.56
11.08
12.18
11.25
11.58
12.04
n/a
12.10
12.12
11.23
11.55
12.02
12.07
11.29
10.79
11.48
11.25
11.29
n/a
10.64
10.30
10.63

3 yrs.6
4.57
4.93
4.55
4.92
6.83
7.46
5.51
5.88
6.14
n/a
7.81
n/a
5.49
5.86
6.11
7.79
n/a
5.13
6.29
5.37
7.04
n/a
4.99
n/a
4.98

5 yrs.6
4.60
4.97
4.59
4.96
7.03
7.52
5.55
5.92
6.21
n/a
8.02
n/a
5.53
5.90
6.19
7.99
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
5.04
n/a
n/a

10 yrs.6
n/a
n/a
5.17
n/a
6.87
n/a
6.14
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
6.58
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

SI6
4.86
4.95
5.14
5.13
6.33
7.93
4.66
6.22
6.34
3.92
7.84
8.12
5.79
5.26
6.31
7.98
6.95
5.33
6.69
5.63
7.62
8.43
5.14
5.24
5.18

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.
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NAV on share class level

I-102-acc CHF
I-102-acc EUR
I-102-dist CHF
I-102-dist EUR
I-102-dist USD
I-12-acc CAD
I-12-acc CHF
I-12-acc EUR
I-12-acc JPY
I-12-acc SGD
I-12-acc USD
I-12-dist CAD
I-12-dist CHF
I-12-dist EUR
I-12-dist JPY
I-12-dist USD
I-82-acc USD
I-82-dist EUR
I-82-dist GBP
I-82-dist JPY
I-82-dist USD
I-96-acc CHF
I-96-acc EUR
I-96-dist CHF
I-96-dist EUR

Inception date

NAV per share
(ex distribution)

31.05.2015
31.01.2016
31.05.2011
30.11.2015
30.04.2010
31.03.2012
30.06.2008
30.04.2015
30.06.2015
31.07.2021
31.12.2011
31.08.2019
31.05.2015
30.06.2008
30.06.2015
30.06.2014
31.12.2018
28.02.2017
30.11.2017
28.02.2017
30.11.2017
28.02.2021
31.08.2016
31.05.2019
28.02.2017

135.10
131.52
136.75
121.82
163.54
206.42
182.88
147.25
146.8607
103.92
208.75
112.16
124.29
141.93
127.6657
144.32
120.28
116.75
119.74
118.4575
123.81
108.43
129.00
108.06
116.72

Distributions
per share
(3Q21)
n/a
n/a
0.76
0.70
0.91
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
0.60
0.69
0.80
0.6910
0.79
n/a
0.65
0.65
0.6583
0.54
n/a
n/a
0.56
0.65

NAV per share
(cum distribution)
n/a
n/a
167.83
133.90
201.55
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
117.67
142.82
197.16
146.6051
174.43
n/a
126.87
128.16
128.5562
132.50
n/a
n/a
112.65
126.07

For more information please contact
Head of Multi-Managers
Eric Byrne
Tel. +44-20-7901 5232
eric.byrne@ubs.com

Head of Investment Specialists
Multi-Managers Real Estate
Yvonne Götz
Tel. +41-44-235 43 37
yvonne.goetz@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

Risk information
A summary of investor rights in English can be found online at www.ubs.com/funds.
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. Arrangements for marketing fund units mentioned in this document may be terminated at the initiative of the
management company of the Fund(s).
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
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losing all monies invested. An investment in the Fund may not be suitable for all investors. There is a significant risk of losing all monies invested. An investment in the Fund may
not be suitable for all investors.
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.
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YZ[\ÿ^_`aÿbc_daÿdce\ÿfc`\gÿhiÿjÿbc_`k\lmjlkgÿnhk[ÿn[hb[ÿk[\ÿ^_`aÿklja\eÿo\bcf\eÿ_`nhdh̀pÿclÿ_`jod\ÿkcÿf\\kÿhkeÿcodhpjkhc`eqÿclÿjeÿjÿl\e_dkÿciÿijhd_l\clÿa\djgÿh̀ÿcm\ljkhc`jdÿ
mlcb\ee\eÿclÿk[\ÿijhd_l\ÿciÿjÿk[hlaÿmjlkgÿmlcrha\ls
Yt[jl\eÿbj`ÿdce\ÿrjd_\ÿljmhadgqÿj`aÿkgmhbjdgÿh̀rcdr\ÿ[hp[\lÿlheueÿk[j`ÿoc`aeÿclÿfc`\gÿfjlu\kÿh̀ekl_f\`kesÿZ[\ÿrjd_\ÿciÿgc_lÿh̀r\ekf\`kÿfjgÿijdÿjeÿjÿl\e_dks
YZ[\ÿ^_`aÿheÿicb_e\aÿkcnjlaeÿmjlkhb_djlÿh̀a_eklh\eÿclÿh̀r\ekf\`kÿk[\f\eÿj`aÿfjgÿo\ÿ[\jrhdgÿhfmjbk\aÿogÿijbkcleÿe_b[ÿjeÿb[j`p\eÿh̀ÿpcr\l`f\`kÿl\p_djkhc`qÿh̀bl\je\aÿmlhb\ÿ
bcfm\khkhc`qÿk\b[`cdcphbjdÿjarj`b\f\`keÿj`aÿck[\lÿjar\le\ÿ\r\`kes
YZ[heÿ^_`aÿfjgÿ[jr\ÿjÿmjlkhb_djldgÿbc`b\`kljk\aÿmclkicdhcÿl\djkhr\ÿkcÿhkeÿh̀r\ekf\`kÿ_`hr\le\ÿclÿck[\lÿi_`aeÿh̀ÿhkeÿe\bkclsÿv`ÿjar\le\ÿ\r\`kÿhfmjbkh̀p\r\`ÿjÿefjdÿ̀_fo\lÿciÿ[cdah̀peÿ
bc_daÿbl\jk\ÿehp`hwbj`kÿrcdjkhdhkgÿclÿdcee\eÿiclÿk[\ÿ^_`as
YZ[\ÿ^_`aÿh̀r\ekeÿh̀ÿl\jdÿ\ekjk\ÿh̀r\ekf\`kÿkl_ekeÿxyz{Ze|ÿj`aÿck[\lÿbcfmj`h\eÿclÿi_`aeÿ\`pjp\aÿh̀ÿmlcm\lkgÿh̀r\ekf\`kqÿn[hb[h̀rcdr\ÿlheueÿjocr\ÿk[ce\ÿjeecbhjk\aÿnhk[ÿh̀r\ekh̀pÿ
ahl\bkdgÿh̀ÿmlcm\lkgsÿ{`ÿmjlkhb_djlqÿyz{Zeÿfjgÿo\ÿe_o}\bkÿkcÿd\eeÿeklhbkÿl\p_djkhc`ÿk[j`ÿk[\ÿ^_`aÿhke\diÿj`aÿfjgÿ\~m\lh\`b\ÿpl\jk\lÿrcdjkhdhkgÿk[j`ÿk[\hlÿ_`a\ldgh̀pÿjee\kes
YZ[\ÿ^_`aÿfjgÿ_e\ÿa\lhrjkhr\eÿnhk[ÿk[\ÿjhfÿciÿl\a_bh̀pÿlheuÿclÿfj`jph̀pÿk[\ÿmclkicdhcÿfcl\ÿ\bh\`kdgsÿcn\r\lÿk[heÿh̀klca_b\eÿck[\lÿlheueqÿh̀ÿmjlkhb_djlqÿk[jkÿjÿa\lhrjkhr\ÿbc_`k\lmjlkgÿ
fjgÿ̀ckÿf\\kÿhkeÿbc`kljbk_jdÿcodhpjkhc`es
Y{iÿk[\ÿ^_`aÿ[cdaeÿjee\keÿh̀ÿb_ll\`bh\eÿck[\lÿk[j`ÿk[\ÿoje\ÿb_ll\`bgÿciÿk[\ÿ^_`aÿclÿgc_ÿh̀r\ekÿh̀ÿjÿe[jl\ÿbdjeeÿciÿjÿah\l\`kÿb_ll\`bgÿkcÿk[\ÿ^_`aÿx_`d\eeÿ[\ap\a|qÿk[\ÿrjd_\ÿciÿgc_lÿ
h̀r\ekf\`kÿfjgÿo\ÿhfmjbk\aÿogÿb[j`p\eÿh̀ÿ\~b[j`p\ÿljk\es
Yt\b_lhkh\eÿnhk[h̀ÿk[\ÿ^_`aÿbc_daÿo\bcf\ÿ[jlaÿkcÿrjd_\ÿclÿkcÿe\dÿjkÿjÿa\ehl\aÿkhf\ÿj`aÿmlhb\qÿ\em\bhjdgÿh̀ÿ\~kl\f\ÿfjlu\kÿbc`ahkhc`eÿn[\`ÿjee\kÿmlhb\eÿfjgÿo\ÿijdh̀pqÿh̀bl\jeh̀pÿ
k[\ÿlheuÿciÿh̀r\ekf\`kÿdcee\es
Ytcf\ÿclÿjdÿciÿk[\ÿv``_jdÿj`jp\f\`kÿ[jlp\ÿj`aÿck[\lÿbcekeÿciÿk[\ÿ^_`aÿfjgÿo\ÿkju\`ÿilcfÿbjmhkjdqÿn[hb[ÿfjgÿ\lca\ÿbjmhkjdÿclÿl\a_b\ÿmck\`khjdÿiclÿbjmhkjdÿplcnk[s
CCD?7ÿD9V
Yjekÿm\liclfj`b\ÿheÿ̀ckÿjÿp_ha\ÿkcÿi_k_l\ÿm\liclfj`b\s
YZ[\ÿrjd_\ÿciÿj`ÿh̀r\ekf\`kÿj`aÿk[\ÿh̀bcf\ÿilcfÿhkÿbj`ÿijdÿjeÿn\dÿjeÿlhe\ÿj`aÿgc_ÿfjgÿ̀ckÿp\kÿojbuk[\ÿjfc_`kÿclhph̀jdgÿh̀r\ek\as
YZj~ÿjee_fmkhc`eÿj`aÿl\dh\ieÿa\m\`aÿ_mc`ÿj`ÿh̀r\ekcleÿmjlkhb_djlÿbhlb_fekj`b\eÿj`aÿfjgÿo\ÿe_o}\bkÿkcÿb[j`p\s
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wx|}~xªv~~x|{v{wzªz|ÿ~~³|w~yw©w{|¨wv~w~y~xz©~xzxxx|{v~}wxy~w~yw~¦|¨wzzv~w~y~x~{|ww~x{z¬´µµ wzzx|x{w©wzw{z|wªvw{vx|{v
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zv~wz}wzyẍzzw{{|{wv~wz}wz{zw~ywv~yz{|}~ªvw{vvx~~©z§wy~yzxz|{~yz}vwy©w~xx©~z}{~wxz~{~xxẅwyw{w§~z||~©~z}{~uvwxyz{|}~}z
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Report as of 31/10/2021

AIMC Category Performance Report
Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds
Return (%)
AIMC Category

Global Equity

Health Care

High Yield Bond

India Equity

Japan Equity

Long Term General Bond

Mid Term General Bond

Moderate Allocation

Standard Deviation (%)

Peer Percentile

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

6.78

13.87

50.40

25.21

15.23

11.56

9.10

9.12

9.96

12.51

11.26

10.85

25th Percentile

3.32

9.80

34.79

18.18

12.94

9.79

10.70

10.58

11.04

14.37

12.31

11.63

50th Percentile

2.05

6.61

30.15

14.98

10.58

7.48

12.68

12.85

13.96

16.57

13.44

14.39

75th Percentile

0.44

2.86

23.53

10.78

6.95

1.29

15.96

16.99

17.45

19.32

15.67

16.12

95th Percentile

-2.91

-9.47

2.62

1.39

3.36

-6.72

27.10

29.54

27.02

30.30

27.84

29.18

5th Percentile

3.15

12.94

32.28

14.82

13.86

14.80

9.85

10.24

12.32

13.58

11.96

14.43

25th Percentile

1.84

7.53

24.85

14.28

13.06

14.24

11.14

10.91

13.19

14.64

13.55

14.49

50th Percentile

0.79

6.25

21.81

12.99

12.08

13.54

11.57

11.46

13.61

15.85

14.20

14.57

75th Percentile

-0.50

2.30

18.93

12.20

10.64

12.84

16.38

12.55

13.93

16.44

14.51

14.65

95th Percentile

-10.81

-15.07

14.62

9.58

7.67

12.28

29.15

31.59

24.16

17.17

15.24

14.71

5th Percentile

0.62

4.75

11.55

4.80

3.79

1.21

1.09

1.22

4.75

5.61

25th Percentile

0.22

1.60

8.46

4.18

3.63

1.56

1.50

2.00

6.92

5.99

50th Percentile

0.10

1.35

7.02

3.94

3.62

1.63

1.52

2.03

7.51

6.05

75th Percentile

-0.03

1.24

6.67

3.32

3.46

1.85

1.59

2.38

7.60

6.22

95th Percentile

-5.39

0.77

4.03

2.69

3.41

8.65

3.90

4.23

9.89

8.02

5th Percentile

10.70

28.17

63.36

20.21

11.02

8.98

11.75

10.77

14.16

20.11

18.34

17.81

25th Percentile

9.21

23.60

52.77

16.72

10.36

8.88

12.12

11.07

14.48

20.57

18.87

18.91

50th Percentile

7.67

20.33

47.36

16.22

9.14

8.75

13.36

12.17

15.79

21.53

20.50

20.30

75th Percentile

5.87

19.61

43.33

15.16

8.55

8.62

13.83

12.95

16.45

24.36

22.41

21.69

95th Percentile

3.49

16.16

41.28

11.95

8.34

8.51

14.74

13.49

17.26

25.06

22.76

22.80

5th Percentile

8.74

11.04

32.81

11.67

11.54

7.10

15.54

15.32

14.42

15.67

13.62

19.34

25th Percentile

6.02

6.17

25.80

10.38

10.18

7.10

16.07

15.43

15.52

17.15

15.18

19.34

50th Percentile

5.13

4.91

24.42

9.32

8.81

7.10

16.93

17.16

16.75

18.13

15.62

19.34

75th Percentile

4.57

0.97

21.80

7.26

7.33

7.10

17.56

17.70

17.12

18.59

15.86

19.34

95th Percentile

1.76

-0.44

15.68

3.01

4.25

7.10

19.67

18.71

18.66

20.72

16.80

19.34

5th Percentile

0.24

1.58

1.74

3.92

2.57

3.49

1.08

1.03

1.16

2.10

2.03

1.65

25th Percentile

-0.56

0.68

1.35

3.23

2.25

3.25

1.23

1.13

1.22

2.26

3.14

2.19

50th Percentile

-0.63

0.07

0.87

2.72

1.84

2.95

1.35

1.25

1.38

3.74

4.53

2.87

75th Percentile

-1.46

-0.06

-0.08

2.21

1.72

2.65

2.53

2.37

2.69

5.32

4.64

3.55

95th Percentile

-2.35

-0.39

-2.66

1.53

1.63

2.41

3.45

3.20

3.13

5.75

4.73

4.09

5th Percentile

-0.04

0.83

2.05

2.38

2.22

2.72

0.21

0.17

0.28

0.58

0.50

0.57

25th Percentile

-0.19

0.56

1.52

2.04

1.79

2.42

0.34

0.31

0.43

0.73

0.62

0.64

50th Percentile

-0.29

0.33

1.19

1.82

1.63

2.28

0.50

0.49

0.57

0.96

0.79

0.75

75th Percentile

-0.40

0.13

0.67

1.40

1.31

2.02

0.65

0.56

0.65

1.09

0.94

0.86

95th Percentile

-0.74

-0.15

0.04

0.89

0.84

1.59

1.25

0.90

0.94

1.23

1.01

1.54

5th Percentile

6.94

5.38

30.54

5.81

4.32

7.01

2.98

3.35

3.84

5.97

5.61

6.25

25th Percentile

4.30

3.49

21.11

3.63

3.43

5.93

3.55

4.07

4.95

8.00

7.25

7.99

50th Percentile

2.31

2.27

16.15

2.06

2.66

4.96

4.87

5.44

6.95

9.20

8.47

8.95

75th Percentile

1.22

1.38

12.21

-0.16

1.81

4.54

6.25

6.91

9.08

10.44

10.53

10.03

95th Percentile

0.30

0.40

8.24

-3.84

-0.90

3.51

10.01

11.05

12.97

14.03

12.40

12.30
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AIMC Category Performance Report
Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds

ข้ อตกลงและเงือนไขของข้ อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์ เซ็ นต์ ไทล์
)Disclaimer of Peer group Fund Performance(
1.
2.
3.





4.

ผลการดําเนิ นงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็ นสิ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลฉบับเต็มได้ที www.aimc.or.th
ผลการดําเนิ นงานของกองทุนทีการเปรี ยบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ขอ้ กําหนดของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
โดยกองทุนทีจะถูกเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น
5th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
25th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
50th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median performance)
75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี นันมีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

เมือผูล้ งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนําไปเปรี ยบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนทีลงทุนนันอยูใ่ นช่ วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน

2021 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;
© 2014
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.

ื ชช
ี้ วนสว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ
หน ังสอ

ข้อมูล ณ ว ันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2564

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซเิ บิล
้ อินค ัม ฟันด์
United Flexible Income Fund: UFIN
บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

้ื คืนหน่วยลงทุนอ ัตโนม ัติ : UFIN-A
ชนิดร ับซอ
กองทุนรวมผสม
ี่ งทงในและต่
กองทุนทีล
่ งทุนแบบมีความเสย
ั้
างประเทศ

ั
้ งทุนกระจุกต ัวในหมวดอุตสาหกรรมอสงหาริ
กองทุนนีล
มทร ัพย์
ี่ งทีผ
ี เงินลงทุนจํานวนมาก
จึงมีความเสย
่ ล
ู ้ งทุนอาจสูญเสย

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล
้ อินคัม ฟั นด์ ชนิดรับซือ

1

คุณกําล ังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
ิ ทั ง้ ในและ
กองทุ นมีนโยบายที่จะนํ าเงินส่วนใหญ่ ท ี่ได ้จากการระดมทุ นไปลงทุ นในหลั กทรั พย์และทรั พย์ส น
ิ แต่ละประเภทในสด
ั สว่ นตัง้ แต่ร ้อยละ 0
ต่างประเทศโดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน ซ งึ่ สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะขึน
ถึงร ้อยละ 100 ของมูลค่าทรั พย์สน
้ อยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และกองทุนจะนํ าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดย
ิ สุทธิของกองทุนรวมหลักทรัพย์และทรัพย์สน
ิ ดังกล่าว
เฉลีย
่ ในรอบปี บัญชไี ม่เกินร ้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สน
ได ้แก่
่ การลงทุนใน
1) กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือ
อสงั หาริมทรัพย์และ/หรือตราสารของกองทุนรวมอสงั หาริมทรัพย์และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสงั หาริมทรัพย์ท ี
จัดตัง้ ขึน
้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (Foreign REIT) และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตัง้ ในรูปบริษัททรัสต์หรือรูปแบบ
อืน
่ ใดซงึ มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสงั หาริมทรัพย์หรือในกิจการทีประกอบธุรกิจพัฒนาอสงั หาริมทรัพย์
และ/หรือกองทุนรวมและ/หรือ Exchange Traded Fund ทีเน ้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสงั หาริมทรัพย์
ทัง้ ในและต่างประเทศทั่วโลก
2) หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร ้างพืน
้ ฐานทัง้ ในและต่างประเทศและ/หรือกองทุนรวมและ/หรือ Exchange
Traded Fundทีเ่ น ้นลงทุนในกองทุนโครงสร ้างพืน
้ ฐานและ/หรือทรัสต์หรือการจัดตัง้ ในรูปบริษัททรัสต์หรือ
รูปแบบอืน
่ ใดซงึ่ มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้าแฝง (Structured note) ทีใ่ ห ้ผลตอบแทนอ ้างอิงกับหลักทรัพย์
3) ตราสารทีม
่ ล
ี ักษณะของสญ
ิ ทรัพย์ทเี่ กีย
หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์หรือสน
่ วข ้องกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทัง้ ในไทยและหรือ
ต่างประเทศ
4) ตราสารทุนตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุนเงินฝากและหน่วย private equity ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทัง้
ิ อืน
ในรูปเงินบาทและเงินตราต่างประเทศรวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ หรือการหาดอกผลโดยวิธ ี
อืน
่ ตามทีค
่ ณะกรรมการก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้า (Derivatives) เพือ
ิ ธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในสญ
่ เพิม
่ ประสท
ี่ งด ้านอัตราแลกเปลีย
Portfolio Management) และอาจป้ องกันความเสย
่ น (Hedging) ตามดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการ
กองทุน

นโยบายของหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศทีก
่ องทุนลงทุนเกิน 20% ของNAV
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund
ิ ทรัพย์ทเี่ กีย
กองทุนPIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund เน ้นกระจายการลงทุนในสน
่ วข ้องกับตราสารหนี้
ิ เชอ
ื่ บ ้านทีอ
สน
่ อกโดยภาครัฐ และภาคเอกชน ซงึ่ รวมถึงการลงทุนทางตรง หรือทางอ ้อมในตราสาร Mortgage-Backed
ิ
Securities (MBS) และตราสาร Credit Risk Transfer Securities (CRTs) Agency ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
สุทธิในสว่ นของ MBS ทีอ
่ อกโดยรัฐบาล อาทิ Government National Mortgage Association (Ginnie Mae) Federal
National Mortgage Association (Fannie Mae) หรือ Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac)
ขณะที่ Non-Agency MBS จะเป็ นตราสาร MBS ทีอ
่ อกโดยภาคเอกชน เป็ นหลัก

กลยุทธ์การบริหารกองทุน
มุง่ หวังให ้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวี้ ัด (Active management)

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล
้ อินคัม ฟั นด์ ชนิดรับซือ

1

กองทุนรวมนีเ้ หมาะก ับใคร?
เหมาะสาํ หรับเงินลงทุนของผู ้ลงทุนทีม
่ งุ่ หวังผลตอบแทนทีด
่ จ
ี ากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
กลุม
่ อุตสาหกรรมอสงั หาริมทรัพย์ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงั หาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพือ
่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร ้างพืน
้ ฐาน ทีจ
่ ดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์
่
่
ี
แห่งประเทศไทย โดยควรเป็ นเงินลงทุนสวนทีส
่ ามารถยอมรับความเสยงจากการลงทุนได ้ในระดับสูง โดยผลตอบแทน
ทีก
่ องทุนจะได ้รับสว่ นใหญ่มาจากกําไรสว่ นต่างของราคาหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะก ับใคร
ผู ้ลงทุนทีเ่ น ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ
่ น่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ

ี่ งของกองทุนนี้
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสย



ื ชช
ี้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู ้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อ่านหนังสอ
ี่ งของกองทุนรวมนีด
อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสย
้ พ
ี อ

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล
้ อินคัม ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนทีส
่ ําค ัญ
ี่ งมากกว่ากองทุนรวมทีล
้ นลงทุนในจํานวน
1. กองทุนรวมมีความเสย
่ งทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงิ
ที่น ้อยกว่าจึงมีกํ าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลั กทรั พย์อ ้างอิงโดยตรงจึงเหมาะสมกับผู ้ลงทุนที่ต ้องการ
ี่ งได ้สูงกว่าผู ้ลงทุนทั่วไป
ผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสย
ี่ งทีท
2. กองทุนลงทุนในต่างประเทศบางสว่ น จึงมีความเสย
่ างการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่ กิด
วิกฤตการณ์ทไี่ ม่ปกติ ทําให ้กองทุนไม่สามารถนํ าเงินกลับเข ้ามาในประเทศ ซงึ่ อาจสง่ ผลให ้ผู ้ลงทุนไม่ได ้รับคืนเงิน
ตามระยะเวลาทีก
่ ําหนด
ิ สุทธิ โดยกองทุนจะป้ องกันความเสย
ี่ ง
3. กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร ้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สน
ด ้านอัตราแลกเปลีย
่ น (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุน
ื้ ขายล่วงหน ้าเพือ
ิ ธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio
4. กองทุนมีการลงทุนหรือมีไว ้ซงึ่ สัญญาซอ
่ เพิม
่ ประสท
ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้าแฝง ทําให ้กองทุนรวมนี้มค
ี่ งมากกว่ากองทุนรวมอืน
Management) และ/หรือตราสารทีม
่ ส
ี ญ
ี วามเสย
่
ี่ งได ้สูง
จึงเหมาะสมกับผู ้ลงทุนทีร่ ับความเสย
ี่ งของสัญญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้า และ/หรือตราสารที่ม ี
5. ผู ้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมือ
่ มีความเข ้าใจในความเสย
ั
้
ื
สญญาซอขายล่วงหน ้าแฝง และผู ้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การ
ลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู ้ลงทุนเอง
ื่ ถือตํา่ กว่าอันดับทีล
6. กองทุนรวมทีเ่ สนอขายนีส
้ ามารถลงทุนในตราสารแห่งหนีท
้ ม
ี่ อ
ี ันดับความน่าเชอ
่ งทุนได ้ (non ื่ ถือ (unrated bond) ในอัตราสว่ นทีม
investment grade) หรือทีไ่ ม่มก
ี ารจัดอันดับความน่าเชอ
่ ากกว่าอัตราสว่ น
ี่ งจากการผิดนัดชาํ ระหนีข
ของกองทุนรวมเพือ
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป ผู ้ลงทุนอาจมีความเสย
้ องผู ้ออกตราสาร ซงึ่ สง่ ผลให ้ผู ้ลงทุน
ขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทัง้ จํ านวนได ้ และในการขายคืนหน่ วยลงทุน ผู ้ลงทุนอาจจะไม่ได ้รับเงินคืน
ตามทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ
ี่ ง
7. กองทุนรวมนีล
้ งทุนในกองทุนหลักทีล
่ งทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู ้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสย
ของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด ้วย
8. ในกรณีทม
ี่ แ
ี นวโน ้มว่าจะมีการขายคืนหน่ วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุนทีจ
่ ํ าหน่ ายได ้แล ้วทัง้ หมด
้
่
ั
้
ื
บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินจ
ิ ในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสงซอขายหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้รับไว ้แล ้วหรือหยุดรับ
คําสงั่ ดังกล่าวได ้
9. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด ดังนั น
้ หาก
ี่ งให ้กองทุนต ้องเลิกกองทุนรวมได ้ โดยผู ้ถือหน่ วยลงทุน
ผู ้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสย
สามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล
้ อินคัม ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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ี่ งของกองทุนรวม
แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสย

ื้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ ป็ นกองทุนรวมผสม
หมายเหตุ : กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซเิ บิล
้ อินคัม ฟั นด์ ชนิดรับซอ
ั สว่ นการลงทุนในตราสารทุน โดยจะเน ้นลงทุนในหลักทรัพย์ทเี่ กีย
แบบไม่กําหนดสด
่ วข ้องกับหมวดอสงั หาริมทรัพย์

ี่ งทีส
ปัจจ ัยความเสย
่ ําค ัญ
ี่ งจากความผ ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)
ความเสย
ตํา่
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

สูง

≤ 5%

5 - 10%

10 – 15%

15 – 25%

> 25%

ี่ งจากการลงทุนกระจุกต ัวลงทุน (High concentration risk)
ความเสย

การกระจุกตัวลงทุนใน
ผู ้ออกตราสารรวม

ตํา่

สูง
≤ 10%

10% - 20%

20% – 50%

50% – 80%

ตํา่

การลงทุนกระจุกตัวใน
≤20%
20 - 50%
หมวดอุตสาหกรรมรวม
หs
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Real estates

> 80%

สูง
50 - 80%

> 80%

ตํา่
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

สูง
≤20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล
้ อินคัม ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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ี่ งจากการเปลีย
ความเสย
่ นแปลงของอ ัตราแลกเปลีย
่ น (Exchange rate risk)

ตํา่
ี่ ง fx
การป้ องกันความเสย

ทัง้ หมด / เกือบทัง้ หมด

สูง
บางสว่ น

ดุลยพินจ
ิ

ไม่ป้องกัน

ี่ งจากการเปลีย
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสย
่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย
่ นคิดเป็ นร ้อยละ 92.01 ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
ี่ งต่างๆได ้จากคําอธิบายเพิม
ทัง้ นี้ ท่านสามารถดูคําอธิบายความเสย
่ เติมท ้ายเล่ม

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล
้ อินคัม ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีล
สดส
่ งทุน
สินทรัพย์อน
ื่ ๆ 0.05%

หน่วยลงทุน
อสังหาริมทรัพย์
ในประเทศ 30.83%
หน่วยลงทุน 48.09%

หน่วยลงทุน
อสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศ 21.03%

ื่ ทร ัพย์สน
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอ

ิ
ทร ัพย์สน

% ของ NAV

1. PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund (IE00BD38JM62)

25.82

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

11.73

3. Janus Henderson Global Property Equities Strategy Fund

10.54

4. iShares Global REIT ETF

8.89

5. กองทุนรวมโครงสร ้างพืน
้ ฐานโทรคมนาคมดิจท
ิ ัล

8.14

สามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00487/UFIN-A

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล
้ อินคัม ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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กองทุนรวมมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึง่ เกิน
กว่าร้อยละ 20 ของ NAV
ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund

ข ้อมูล PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fundณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค
่ ณ
ุ จะได ้รับ
ดังนั น
้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
สูงสุดไม่เกิน
5.35

5.50
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50

สูงสุดไม่เกิน
2.70175

สูงสุดไม่เกิน
2.14

2.00
1.50
1.00

1.0700

สูงสุดไม่เกิน
0.08025

0.50
0.00

0.0321
การจัดการ

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

1.3829

สูงสุดไม่เกิน
0.4280
0.2140

0.0668

นายทะเบียน

ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ

รวมค่าใช ้จ่าย

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข ้างต ้นได ้รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ หรือภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อน
ื่ ใดทํานองเดียวกัน (ถ ้ามี)
่ ค่าธรรมเนียมผู ้จัดการร่วมในต่างประเทศ เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0648,
- ค่าใชจ่้ ายอืน
่ ๆ ข ้างต ้น เชน
ี
ค่าสอบบัญช เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0011 เป็ นต ้น
ทัง้ นี้ สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที่ :
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00487/UFIN-A

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ั เปลีย
ค่าธรรมเนียมการสบ
่ นหน่วยลงทุนเข ้า
้ื คืน
ค่าธรรมเนียมการรับซอ
ั เปลีย
ค่าธรรมเนียมการสบ
่ นหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ิ ธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสท

สูงสุดไม่เกิน
2.00
2.00
ไม่ม ี
ไม่ม ี

เก็บจริง
1.00
1.00 **
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ิ ธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู ้สงั่ ซอ
ื้ หรือผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม
* ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสท
่ หรือ
แต่ละคนไม่เท่ากันได ้
ั เปลีย
** กรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนสบ
่ นหน่วยลงทุนเข ้า บริษัทจัดการจะไม่คด
ิ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล
้ อินคัม ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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รายละเอียดเกีย
่ วก ับค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมอืน
่ ทีก
่ องทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซเิ บิล
้ อินค ัม ฟันด์
ิ
ลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทร ัพย์สนสุทธิของกองทุน

ข ้อมูลPIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล
้ อินคัม ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได ้เป็ นสง่ิ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ด ัชนีชวี้ ัด คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ปร ับด้วยอ ัตราแลกเปลีย
่ น
ั ว
่ น 35%, ด ัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวม
เพือ
่ เทียบค่าสกุลเงินบาท ณ ว ันทีค
่ ํานวณผลตอบแทน สดส
ั
ั
ั ว
่ น
อสงหาริ
มทร ัพย์และกองทร ัสต์เพือ
่ การลงทุนในอสงหาริ
มทร ัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สดส
่ นเพือ
่ เทียบค่าสกุลเงินบาท ณ ว ันที่
40%, ด ัชนี Bloomberg US Treasury Bond Index ปร ับด้วยอ ัตราแลกเปลีย
ั ว่ น 25%
คํานวณผลตอบแทน สดส
หมายเหตุ : มีการเปลีย
่ นแปลงด ัชนีชวี้ ัดจากเดิมเป็น
- ด ัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ปร ับด้วยอ ัตราแลกเปลีย
่ นเพือ
่
ั ว่ น 30%
เทียบค่าสกุลเงินบาท ณ ว ันทีค
่ า
ํ นวณผลตอบแทน สดส
ั
ั
มทร ัพย์และกองทร ัสต์เพือ
่ การลงทุนในอสงหาริ
มทร ัพย์
- ด ัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสงหาริ
ั ว่ น 30%
(PF&REIT Total Return Index) สดส
-Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Unhedged USD ปร ับด้วยอ ัตราแลกเปลีย
่ นเพือ
่ เทียบ
ั ว่ น 40%
ค่าสกุลเงินบาท ณ ว ันทีค
่ า
ํ นวณผลตอบแทน สดส
้ ังค ับ ตงแต่
มีผลใชบ
ั้
ว ันที่ 1 กุมภาพ ันธ์ 2564

2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ
ผลการดําเนินงาน
15.00%

13.38%

UFIN-A

11.11%
10.00%

Benchmark

7.33% 7.00%

5.00%

3.61%
1.69%

0.00%
-2.43%

-5.00%
-10.00%

-3.54%

-7.25%
-9.18%
2563

2562

2561

2560

2559

่ งเวลา 5 ปี คือ -18.6701%
3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในชว
4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 7.25% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพือ
่ ใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือModerate Allocation
* คุณสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00487/UFIN-A

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล
้ อินคัม ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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6. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด

- ผลตอบแทนทีม
่ อ
ี ายุมากกว่าหรือเท่ากับ1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทําขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- คุณสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00487/UFIN-A

ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Moderate Allocation ข ้อมูล ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2564

ข้อตกลงและเงือ
่ นไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance)
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสงิ่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที่ www.aimc.or.th
3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทีก
่ ารเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต ้ข ้อกําหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจ
่ ะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละชว่ งเวลากับกองทุนประเภท
เดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็ น
•5th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
•25th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
•50th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median Performance)
•75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
•95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนทีม
่ อ
ี ายุเกินหนึง่ ปี นัน
้ มีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
่ งทุน สามารถนํ าไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่า
เมือ
่ ผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีล
่
กองทุนทีล
่ งทุนนัน
้ อยูใ่ นชวงทีเ่ ท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน
้

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล
้ อินคัม ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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รายละเอียดเกีย
่ วก ับผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมอืน
่ ทีก
่ องทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซเิ บิล
้
ิ สุทธิของกองทุน
อินค ัม ฟันด์ลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทร ัพย์สน
ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได ้เป็ นสงิ่
ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ข ้อมูล PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล
้ อินคัม ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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ข้อมูลอืน
่ ๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จา่ ย

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

วันทีจ
่ ดทะเบียน

2 กันยายน 2559

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ื้ และขายคืนหน่วย
การซอ
ลงทุน

ื้ : ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม
ว ันทําการซอ
่ เปิ ดทําการ ถึง 15.30 น.
ื้ ครัง้ แรก
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการซอ

: ไม่กําหนด

ื้ ครัง้ ถัดไป : ไม่กําหนด
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการสงั่ ซอ
ว ันทําการขายคืน:
ื้ คืนอ ัตโนม ัติ : กองทุนจะพิจารณารั บซอ
ื้ คืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัต ใิ ห ้แก่ผู ้ถือ
ว ันทําการร ับซอ
หน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ ตามดุลพินจ
ิ ของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทน
ของตราสารทีก
่ องทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบีย
้
ื้ คืน
ค ้างรับทีไ่ ด ้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทัง้ นีบ
้ ริษัทจัดการจะประกาศวันรับซอ
หน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน ้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ิ สุทธิ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันทีค
่ ํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ื้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ โดยมิให ้นับรวม
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซอ
วันหยุดทําการในต่างประเทศของผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม
่ ล
ี ักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจั ดการกองทุนรวมซ งึ่ บริษั ทจั ดการกองทุนรวมได ้ระบุเกีย
่ วกับวันหยุดทํ าการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว ้แล ้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ื้ คืนปกติ: ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม
ว ันทําการร ับซอ
่ เปิ ดทําการถึง 14.00 น.
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน
้ ตํา่

: ไม่กําหนด

ิ สุทธิ
ระยะเวลาการรั บเงินค่าขายคืน :ภายใน 5 วั นทํ าการ นั บถัดจากวั นที่คํ านวณมูลค่าทรั พย์ส น
ื้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให ้นั บรวมวันหยุด
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซอ
ทํ าการในต่างประเทศของผู ้ประกอบธุ รกิจการจั ดการกองทุนต่ างประเทศที่ม ีลั กษณะในทํ านอง
เดียวกับธุรกิจการจั ดการกองทุนรวมซ งึ่ บริษั ทจั ดการกองทุนรวมได ้ระบุเกีย
่ วกับวันหยุดทํ าการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว ้แล ้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ื้ ขายหน่วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน
ิ รายวันได ้ที่
หมายเหตุ สามารถดูวน
ั ทําการซอ
www.uobam.co.th
ื่ ผู ้จัดการกองทุน
รายชอ

ื่ -นามสกุล
ชอ

ว ันทีเ่ ริม
่ บริหารกองทุนนี้

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ ถาวร*

2 กันยายน 2559

ั *
นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชย

2 กันยายน 2559

ั ติวงศ ์
นางสาวสริ อ
ิ นงค์ ปิ ยสน

19 มิถน
ุ ายน 2562

นายฐิตริ ัฐ รัตนสงิ ห์*

4 มิถน
ุ ายน 2562

นายนพพล นราศรี

22 กุมภาพันธ์ 2564

ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้าเพิม
* ปฎิบต
ั ห
ิ น ้าทีเ่ ป็ นผู ้จัดการกองทุนและผู ้จัดการลงทุนในสญ
่ เติม

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล
้ อินคัม ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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ผู ้สนับสนุนการขายหรือ

1.

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2626-7777

ื้ คืน
รับซอ

2.

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111

3.

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500

4.

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555

5.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1558

6.

้ ขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด: โทรศัพท์0-2016-8
บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ

7.

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658 -5050

8.

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000

9.

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000 , 0-2099-7000

10. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
11. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
12. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
13. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
14. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
15. บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
16. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2782-2400
17. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
18. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
19. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
20. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
21. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
22. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-1111
23. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327หรือ 0-2359-0000
24. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508 , 0-2861-6090
25. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ
26. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2111-1111
27. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2777-7777
28. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์0-2696-0000 , 0-2796-0000
29. ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
30. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
31. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ
้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
32. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ
33.

บริษัท ฟิ ลลิปประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000

34. บริษัท เมืองไทยประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
35. บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000
้ คืนอืน
หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
่ ๆ ทีบ
่ ริษัทจัดการแต่งตัง้ ขึน
้ (ถ ้ามี)

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล
้ อินคัม ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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อัตราสว่ นหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ
่ า่ นมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 34.49%

ติดต่อสอบถาม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ั ้ 23A, 25 อาคารเอเซย
ี เซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่
ทีอ
่ ยู่ : ชน
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ื ชช
ี้ วน ร ้องเรียน
รับหนังสอ

โทรศัพท์ : 0-2786-2222โทรสาร 0-2786-2377
Website : www.uobam.co.th / Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com
ธุรกรรมทีอ
่ าจก่อให ้เกิด
ความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอ
่ าจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ
่ าจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที่
www.uobam.co.th

่ ารฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได ้อยู่ภายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึงมี
 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใชก
ี่ งจากการลงทุนซงึ่ ผู ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ความเสย
 ได ้รับอนุมัตจ
ิ ัดตัง้ และอยูภ
่ ายใต ้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
ื ชช
ี้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม
 การพิจารณาร่างหนังสอ
้ ไิ ด ้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้
ื ชช
ี้ วนของกองทุนรวม หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วย
รั บรองถึงความถูกต ้องของข ้อมูลในหนั งสอ
ื ชช
ี้ วนสว่ นสรุปข ้อมูลสําคัญ ณ วันที่
ลงทุนทีเ่ สนอขายนัน
้ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได ้สอบทานข ้อมูลในหนั งสอ
30 มิถุนายน 2564 แล ้วด ้วยความระมัดระวังในฐานะผู ้รับผิดชอบในการดํ าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให ้ผู ้อืน
่ สําคัญผิด
*CACหมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วม
ปฏิบต
ั ข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ
อ ัตราสว
่ ให ้ผู ้ลงทุน
ื้ ขายทรัพย์สน
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จัดการกองทุนได ้ดียงิ่ ขึน
ทราบถึงปริมาณการซอ
้ โดย
ื้ ทรัพย์สน
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
ิ ทีก
คํานวณจากมูลค่าทีต
่ ํา่ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอ
่ องทุน
ิ สุทธิเฉลีย
รวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา
เดียวกัน

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล
้ อินคัม ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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คําอธิบายเพิม
่ เติม
ี่ งทีส
ปัจจ ัยความเสย
่ ําค ัญเพิม
่ เติม
ี่ งจากความผ ันผวนของราคาหล ักทร ัพย์ (Market Risk)
1. ความเสย
่ สภาวะ
กรณี กองทุนรวมตราสารหนีเ้ กิดจากการเปลีย
่ นแปลงของอัตราดอกเบีย
้ ซ งึ่ ขึน
้ กับปั จจั ยภายนอก เชน
เศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต ้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลีย
่ นแปลงในทิศ
ทางตรงข ้ามกับการเปลีย
่ นแปลงของอัตราดอกเบีย
้ เช ่น หากอัตราดอกเบีย
้ ในตลาดเงินมีแนวโน ้มปรั บตัวสูงขึน
้
ื้ ขายใน
อัตราดอกเบีย
้ ของตราสารหนี้ทอ
ี่ อกใหม่ก็จะสูงขึน
้ ด ้วย ดังนั น
้ ราคาตราสารหนี้ทอ
ี่ อกมาก่อนหน ้าจะมีการซอ
ิ ทีล
ิ กับ
ระดับราคาทีต
่ ํา่ ลง โดยกองทุนรวมทีม
่ อ
ี ายุเฉลีย
่ ของทรัพย์สน
่ งทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชญ
การเปลีย
่ นแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม
่ ี portfolio duration ตํา่ กว่า
ี่ งที่มูลค่าของหลั กทรั พย์ท ี่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลง
กรณี กองทุนรวมตราสารทุนหมายถึง ความเส ย
่ สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ น
เพิม
่ ขึน
้ หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เชน
ต ้น ซงึ่ พิจารณาได ้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา่ SD สูง แสดงว่ากองทุน
รวมมีความผันผวนจากการเปลีย
่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ี่ งจากความมน
ี่ งทีเ่ กิดขึน
2. ความเสย
่ ั คงของผูอ
้ อกตราสาร (Credit Risk)หมายถึง ความเสย
้ จากการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินของบริษัทผู ้ออกตราสาร รวมทัง้ ความสามารถในการจ่ายคืนเงินต ้นและดอกเบีย
้
ระด ับการลงทุน

TRIS
AAA

Fitch

Moody's

AAA(tha) Aaa

S&P
AAA

คําอธิบาย
่ี งตํา่
อันดับเครดิตสูงทีส
่ ด
ุ มีความเสย
ทีส
่ ด
ุ ทีจ
่ ะไม่สามารถชาํ ระหนีไ
้ ด ้ตาม
กําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความ
ี่ งตํา่ มากทีจ
เสย
่ ะไม่สามารถชาํ ระหนีไ
้ ด้
ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

่ี งตํา่ ทีจ
ความเสย
่ ะไม่สามารถชาํ ระหนี้
ได ้ตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ี่ งปานกลางทีจ
ความเสย
่ ะไม่สามารถชาํ ระ
หนีไ
้ ด ้ตามกําหนด

ตํา่ กว่า
BBB

่ี งสูงทีจ
ความเสย
่ ะไม่สามารถชาํ ระหนี้
ได ้ตามกําหนด

ระดับทีน
่ ่าลงทุน

ระดับทีต
่ ํา่ กว่าน่า
ตํา่ กว่า
ตํา่ กว่า
ตํา่ กว่า BBB
ลงทุน
BBB(tha) Baa

ี่ งจากการเปลีย
ี่ งทั่วไปทีร่ าคา
้ (Interest Rate Risk)หมายถึง ความเสย
3. ความเสย
่ นแปลงของอ ัตราดอกเบีย
ของตราสารหนี้จะเปลีย
่ นแปลงในทิศทางตรงข ้ามกับการเปลีย
่ นแปลงของอัตราดอกเบีย
้ และตามปกติตราสารหนี้ทม
ี่ ี
อายุคงเหลือยิง่ ยาวนานเท่าไร การเปลีย
่ นแปลงของอัตราดอกเบีย
้ ก็จะยิง่ มีผลกระทบต่อราคาของตราสารมากขึน
้ มาก
ขึน
้ เท่านัน
้
ี่ งจากการเปลีย
4. ความเสย
่ นแปลงของอ ัตราแลกเปลีย
่ น (Currency Risk)หมายถึง การเปลีย
่ นแปลง ของอัตรา
่ กองทุนรวมลงทุนด ้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในชว่ งทีเ่ งินบาทอ่อน
แลกเปลีย
่ นมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เชน
แต่ขายทํากําไรในชว่ งทีบ
่ าทแข็ง กองทุนรวมจะได ้เงินบาทกลับมาน ้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชว่ ง
่ กัน ดังนั น
ทีบ
่ าทแข็งและขายทํากําไรในชว่ งทีบ
่ าทอ่อน ก็อาจได ้ผลตอบแทนมากขึน
้ กว่าเดิมด ้วยเชน
้ การป้ องกันความ
ี่ งจากอัตราแลกเปลีย
ี่ งจากดังกล่าว ซงึ่ ทําได ้ดังต่อไปนี้
เสย
่ นจึงเป็ นเครือ
่ งมือสําคัญในการบริหารความเสย
ี่ งตามดุลยพินจ
ี่ งจากอัตราแลกเปลีย
- อาจป้องก ันความเสย
ิ ของผูจ
้ ัดการกองทุนรวม : ผู ้ลงทุนอาจมีความเสย
่ น
ี่ งขึน
ี่ ง
เนื่องจากการป้ องกันความเสย
้ อยู่กับดุลยพินิจของผู ้จั ดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสย
หรือไม่

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล
้ อินคัม ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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ั
ี่ งจากการลงทุนในสญญาซ
ื้ ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)หมายถึง สญ
ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้าบาง
5. ความเสย
อ
ประเภทอาจมีการขึน
้ ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน
ื้ ฐาน ดังนั น
้ หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์
ิ ทรัพย์มค
ดังกล่าวย่อมทําให ้สน
ี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน
ื้ ฐาน (Underlying Security)
ี่ งของประเทศทีล
ี่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย
6. ความเสย
่ งทุน (Country Risk)หมายถึง ความเสย
่ นแปลงภายในประเทศที่
่ การเปลีย
กองทุนเข ้าไปลงทุน เชน
่ นแปลงผู ้บริหาร, การเปลีย
่ นแปลงนโยบายทางด ้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอน
ื่ ๆ จนทํา
ให ้ไม่สามารถชาํ ระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได ้ตรงตามระยะเวลาทีก
่ ําหนด
ี่ งของการนําเงินออกจากประเทศทีล
ี่ งทีเ่ กิดจากการ
7. ความเสย
่ งทุน (Repatriation Risk)หมายถึง เป็ นความเสย
่ การเปลีย
เปลีย
่ นแปลงภายในประเทศทีก
่ องทุนลงทุน เชน
่ นแปลงทางการเมือง ข ้อกําหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบาย
ต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซงึ่ รวมถึงสาเหตุอน
ื่ ๆ ทีอ
่ าจทํ าให ้ไม่สามารถชําระหนี้ได ้ตรงตามระยะเวลาที่
ี่ งจากสญ
ั ญาสวอป และ/หรือสญ
ั ญาฟอร์เวิรด
กําหนด รวมถึงอาจทําให ้กองทุนเกิดความเสย
์ ได ้ ซงึ่ มีผลต่อผลตอบแทน
ทีก
่ องทุนจะได ้รับจากการลงทุน ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลีย
่ นแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ
ิ เพือ
ี่ ง
ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพืน
้ ฐานต่างๆ ของประเทศทีก
่ องทุนลงทุนอย่างใกล ้ชด
่ ประเมินความเสย
ี่ งในสว่ นนีไ
จาการลงทุนในประเทศนัน
้ ๆ ซงึ่ อาจชว่ ยลดความเสย
้ ด้
ั ญาซ อ
ี่ งจากการลงทุ น ในส ญ
ื้ ขายล่ว งหน้า เพือ
ิ ธิภ าพการบริห ารการลงทุ น
8. ความเส ย
่ เพิม
่ ประส ท
ั ญา
(Efficient Portfolio Management)ในกรณีทส
ี่ ถานการณ์ตลาดผิดจากทีค
่ าดการณ์ การลงทุนในสญ
ื้ ขายล่วงหน ้าจะก่อให ้เกิดความเสย
ี หายมากกว่าการลงทุนในทรัพย์สน
ิ นัน
ซอ
้ โดยตรง
ี่ งจากการลงทุนกระจุกต ัว (High Concentration Risk)
9. ความเสย
ี่ งจากการลงทุนกระจุกตัวในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
(1) ความเสย
กองทุนลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึ่ หากเกิดเหตุการณ์ทส
ี่ ง่ ผลกระทบต่อการ
ดํ าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมั่นคงของผู ้ออกตราสารรายดั งกล่าว กองทุนอาจมีผลการดํ าเนินงานที่ผั นผวน
มากกว่ากองทุนทีก
่ ระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี้
ทัง้ นี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภ
้ าครัฐไทย
ื่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีม
่ ก
ี ารจัดอันดับความน่าเชอ
่ ามารถลงทุนได ้
ื่ ถืออยูใ่ น
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ
่ ู ้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารทีม
่ ก
ี ารจัดอันดับความน่าเชอ
อันดับทีส
่ ามารถลงทุนได ้
ี่ งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
(2) ความเสย
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึ่ หากเกิดเหตุการณ์ทส
ี่ ง่ ผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนั น
้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ
่ ันผวนมากกว่ากองทุนทีก
่ ระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
ี่ งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกิดจาก
(3) ความเสย
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารทีผ
่ ู้
ออกเสนอขายอยู่ ใ นประเทศไทยซ งึ่ หากเกิด เหตุ ก ารณ์ ท ี่ส่ง ผลกระทบต่ อ ประเทศดั ง กล่ า ว เช ่น การเมือ ง
เศรษฐกิจ สงั คม เป็ นต ้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ
่ ันผวนมากกว่ากองทุนทีก
่ ระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล
้ อินคัม ฟั นด์ ชนิดรับซือ
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