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สารจากบริษทัจดัการ 

 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
 

สรุปภาพรวมตลาด 
เศรษฐกิจโลกเร่ิมฟืน้ตวัถึงแม้จะยงัคงมีการระบาดของไวรัส Covid-19 หลงัการกระจายการฉีดวคัซีนและการผลิต

ยารักษาโรคมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ การดําเนินงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่ิมมีแนวโน้มคอ่ยๆปรับเข้าสูร่ะดบัปกติโดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกา ปัจจยัดงักลา่วประกอบกบัอตัราเงินเฟ้อท่ีสงูขึน้ สง่ผลให้ธนาคารกลางและรัฐบาลทัว่โลกเร่ิมมีแผนลดนโยบาย
การเงินและการคลงัท่ีผอ่นคลาย และทําให้อตัราผลตอบแทนตราสารหนีป้รับสงูขึน้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการขึน้ดอกเบีย้
แต่ดอกเบีย้นโยบายยงัคงมีแนวโน้มท่ีจะอยู่ในระดบัต่ําไปอีกระยะหนึ่ง อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงยงัคงอยู่ในระดบัต่ําและเป็น
หนึ่งในปัจจยัสนบัสนนุการลงทนุในสินทรัพย์เส่ียง สถานการณ์ความตงึเครียดระหว่างรัสเซียและยเูครนจะเป็นปัจจยัลบทัง้
ต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและตลาดทนุทัว่โลก ความเส่ียงทางด้านการเมืองและสงครามจะทําให้ตลาดมีความผนัผวน
สงูในปี 2565 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 
  กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินทัง้ในและต่างประเทศ โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์และ
ทรัพย์สนิแตล่ะประเภทในสดัสว่นตัง้แต ่0-100% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ซึง่สดัสว่นการลงทนุ ดงักลา่วจะขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และกองทนุจะนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศ
โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ทัง้นี ้ในสภาวะการลงทนุปัจจบุนั คาดว่าจะ
ลงทนุในสินทรัพย์ 5 กลุม่ ดงันี ้1.อสงัหาริมทรัพย์ทัว่โลกช่ือกองทนุ UBS (Lux) Real Estate Fund Selection-Global, Janus 
Anderson Global Property Equities Fund, และ iShares Global REIT ETF 2.ตราสารหนีส้ินเช่ือบ้านสหรัฐ (MBS) ช่ือกองทนุ 
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund และ กองทนุ PIMCO GIS-Mortgage Opportunity I USD Cap 3.Reit, Property Fund, 
Infrastructure Fund ในเอเชีย บริหารโดย บลจ.ยโูอบี (สิงคโปร์) 4. Reit, Property Fund, Infrastructure Fund ประเทศไทย บริหารโดย 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 5.กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานทัว่โลก บริหารโดย Credit Suisse Lux  

 
นํา้หนกัการลงทนุสงูสดุ ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 

ประเภททรัพย์สนิ %/NAV 

หน่วยลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศ 30.91 

หน่วยลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ในเอเชีย 6.08 

ตราสารหนี ้สนิเช่ือบ้านสหรัฐอเมริกา 28.93 

กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ทัว่โลก  28.99 

กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานทัว่โลก 1.86 

 

 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบิล้ อินคมั ฟันด์                                                                                                     2                                  

 เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบิล้ อินคมั ฟันด์ ซึง่จะครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 
บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่าวทราบว่า กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซิเบิล้ อินคมั ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุอตัโนมติั มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 441,861,206.11 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 11.6208 บาท 
และกองทุนเปิด  ยูไนเต็ด  เฟล็กซิเบิ ล้  อินคัม  ฟันด์  ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกติ  มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
2,372,991,581.69 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 11.6209 บาท  

 
 บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล้ 

อินคมั ฟันด์ และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วย
ความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ทา่นสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุเปิดได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 
 

(นายวนา พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 
รายช่ือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ                                                    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4. นางสาวอมัพร ทรัพย์จินดาวงศ์    กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
     และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
คณะผู้บริหาร (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2565) 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ  
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา           ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกิจ 
 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์  
เลขท่ี 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์   อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์          กงัวานเกียรติชยั* 

3 นายฐิติรัฐ                      รัตนสงิห์* 

4 นางสาวสริิอนงค์            ปิยสนัติวงศ์ 

5 นายนพพล                     นราศรี* 

  *    ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี)  
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน         02 ก.ย. 59 

วันสิน้สุดรอบบัญชี             28 ก.พ. 65 

 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ เฟลก็ซเิบิล้ อนิคัม ฟันด์ (ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต)ิ 

 

 
 

 กองทุนเปิด ยูไนเตด็ เฟลก็ซเิบิล้ อนิคัม ฟันด์ (ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ 
 

 
 
 
 
 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบิล้ อินคมั ฟันด์                                                                                                     7                                  

     หมายเหต ุ    1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
                          2) ผลตอบแทนตอ่ปี 

              3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

 
- ตวัชีว้ดั :  
1) ดชันี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่า

สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน สดัสว่น 30% 

2) ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (PF&REIT 
Total Return Index) สดัสว่น 30% 

3) ดชันี Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Unhedged USD ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบ
คา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน สดัสว่น 40% 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 
หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ   16,527.71                  1.0700 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์               495.83                  0.0321 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                       -                          -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน             3,305.54                  0.2140 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                454.77                  0.4280 

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                          -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                          -   

คา่สอบบญัชี                 35.61                  0.0011 

คา่ธรรมเนียมธนาคาร                       -                          -   

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ *                 27.77  0.0009

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **         20,847.23                1.7461 

หมายเหต ุ     *   คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
   **  ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 
  

  
  

ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั           82,288.68                       16.96 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)           57,010.90                       11.75 

3 VIRTU ITG EUROPE LIMITED           53,340.75                       10.99 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั           44,882.49                         9.25 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั           39,845.07                         8.21 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั           37,577.18                         7.74 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)           37,530.55                         7.73 

8 UOB KAY HIAN PTE. LTD.           20,208.93                         4.16 

9 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั            19,810.16                         4.08 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)           15,663.19                         3.23 

11 อ่ืนๆ           77,122.59                       15.89 

   รวม         485,280.49                   100.00 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์
 ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 

 

4.92% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 
 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

- ไมมี่ - - - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลใน
การรับ 

ผลประโยชน์

1 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็น
ข้อมลูในการ 
ประกอบการ
ตดัสนิใจ 
ลงทนุ 

 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

7 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)

8 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 

 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ไมมี่รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทําธุรกรรมของกองทนุรวม 

 

หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th 
หรือท่ี Website ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 
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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์
ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 

 
วันที่ 

 
ช่ือหลักทรัพย์ 

 
อัตราส่วน ณ สิน้วัน 

(%NAV) 
อัตราส่วนตามโครงการ 

(%NAV) 
สาเหตุ 

 
การดาํเนินการ 

 

-ไมมี่- - - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์
ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 

 

-ไมมี่- 

หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบี (ประเทศไทย) จาํกัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 


