
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดง

ในขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการ พฤษภาคม 2565 

ด าเนินงานของกองทนุรวม ณ ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท) 

จดุขาย 40.95

Emerging Market มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท)

6.3369

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ 06 ธันวาคม 2550

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

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

BRIC -6.78 -24.01 -34.84 -5.93 -2.66 0.22 -20.69 -3.10 ทกุวันทาํการ ภายใน 15.30 น.*

ดชันีมาตรฐาน *** -6.89 -24.46 -35.95 -5.80 -2.90 1.71 -19.10 -1.78 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 27.88 32.67 39.47 18.55 17.35 15.93 31.22 19.63 ทกุวันทาํการ ภายใน 15.00 น.*

ความผนัผวนของตวัชี้วัด 27.48 30.89 37.83 17.98 16.92 16.01 30.32 20.58 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไมม่ี

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไม่กาํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไม่กาํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทาํการ นบัแต่วันถัดจากวัน

คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ มลูค่าหน่วย

ลงทนุ ราคาหน่วยลงทนุ

ตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุ จนถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 *โปรดศึกษาปฏิทินวันซ้ือขายกองทนุ

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

สดัส่วนการลงทนุ ผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

1. หน่วยลงทนุของกองทนุระหว่างประเทศ 95.87% (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

2. อื่น ๆ 4.13% ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกนิ 1.5% (ปัจจบุันเก็บ 1.50%)

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

รายช่ือหลกัทรพัย ์ สบัเปลี่ยน - เขา้    เท่ากบัค่าธรรมเนียม

1.หน่วยลงทนุ : iShares BRIC 50 UCITS ETF 95.87% การขาย

2.อื่นๆ 4.13% สบัเปลี่ยน - ออก  ไม่มี

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม

(รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ

≤ 2.14% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ≤ 0.1605% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.214% ต่อปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

≤ 2.8355% ต่อปี 

หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็น

อตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : BRIC : INGBRIC:TB

กองทนุหลัก : BRIC:LN ขอ้มลู ณ 31 พฤษภาคม 2565

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

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

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

ผลการดาํเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดาํเนินงานของ

กองทนุรวมฉบับนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวัลและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการ

ดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ กองทนุมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุย

พินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวม แต่เนือ่งจากกองทนุไม่ไดป้้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จาํนวน ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือไดร้บัเงนิคืนตํา่กว่าเงนิ

ลงทนุเร่ิมแรกได ้การลงทนุมีความเสี่ยง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดาํเนินงานของกองทนุกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

กองทนุ

กองทนุรวมที่ลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเพียง

กองทนุเดียว (Feeder Fund)

ลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่า 80% ของ NAV โดยจะเนน้ลงทนุ

ในหน่วยลงทนุของกองทนุ iShares BRIC 50 UCITS ETF (กองทนุหลกั) ในอตัราสว่นโดย

เฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่า 80% ของ NAV ของกองทนุ โดยกองทนุหลกัเป็นกองทนุ

อทีีเอฟ ทีม่ ุง่สรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คียงกบัผลตอบแทนของดชันี FTSE BRIC 50 Net of

 Tax Index (ดชันีอา้งองิ) โดยลงทนุสว่นใหญ่ในหุน้ทีม่ีมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด

มากทีส่ดุ 50 ตวัแรกตามดชันีอา้งองิในกลุม่ประเทศ BRIC ไดแ้ก ่บราซิล รสัเซีย อนิเดีย 

และจีน กองทนุหลกัจดัตัง้และจดัการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited 

และจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไอรแ์ลนด์

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)

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

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

กองทนุเปิด บริค (BRIC) 

กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในผูอ้อก  จึงมคีวามเสีย่งที่ผูล้งทนุอาจ

สญูเสยีเงนิลงทนุจาํนวนมาก
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BRIC
iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist)
May Factsheet
Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 31-May-
2022
All other data as at 07-Jun-2022

For Investors in the UK. Investors should read the Key Investor Information Document and 
Prospectus prior to investing.

The Fund seeks to track the performance of an index composed of 50 of the largest Brazilian, 
Russian, Indian, and Chinese ("BRIC") companies.

KEY BENEFITS

1 Diversified exposure to the top 50 BRIC companies

2 Direct investment into BRIC companies

3 Emerging markets exposure

Key Risks: Emerging markets are generally more sensitive to economic and political conditions 
than developed markets. Other factors include greater 'Liquidity Risk', restrictions on investment or 
transfer of assets and failed/delayed delivery of securities or payments to the Fund. Investment risk 
is concentrated in specific sectors, countries, currencies or companies. This means the Fund is 
more sensitive to any localised economic, market, political or regulatory events. Currency Risk: 
The Fund invests in other currencies. Changes in exchange rates will therefore affect the value of 
the investment. The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock 
market movements. Other influential factors include political, economic news, company earnings 
and significant corporate events. Liquidity Risk: Lower liquidity means there are insufficient buyers 
or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily. Counterparty Risk: The insolvency of 
any institutions providing services such as safekeeping of assets or acting as counterparty to 
derivatives or other instruments, may expose the Fund to financial loss.

GROWTH OF 10,000 USD SINCE INCEPTION

Fund
 

Benchmark
 

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (% USD)

Fund  Benchmark  

The  figures  shown  relate  to  past  performance.  Past  performance  is  not  a  reliable  indicator  of  future
results and should not be the sole factor of  consideration when selecting a product or strategy.  Share
Class  and  Benchmark  performance  displayed  in  USD,  hedged  fund  benchmark  performance  is  displayed  in
USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable.
Performance data is based on the net asset value (NAV) of the ETF which may not be the same as the market
price  of  the  ETF.  Individual  shareholders  may  realize  returns  that  are  different  to  the  NAV  performance.  The
return  of  your  investment  may  increase  or  decrease  as  a  result  of  currency  fluctuations  if  your  investment  is
made in a currency other than that used in the past performance calculation. Source: BlackRock

Capital at risk. All financial investments 
involve an element of risk. Therefore, the value 
of your investment and the income from it will 
vary and your initial investment amount cannot 
be guaranteed.

KEY FACTS
Asset Class Equity
Fund Base Currency USD
Share Class Currency USD
Fund Launch Date 20-Apr-2007
Share Class Launch Date 20-Apr-2007
Benchmark FTSE BRIC 50
ISIN IE00B1W57M07
Total Expense Ratio 0.74%
Distribution Type Semi-Annual
Domicile Ireland
Methodology Replicated
Product Structure Physical
Rebalance Frequency Quarterly
UCITS Yes
ISA Eligibility Yes
SIPP Available Yes
UK Distributor/Reporting Status Yes/Yes
Use of Income Distributing

Net Assets of Fund USD 145,242,848
Net Assets of Share Class USD 145,242,848
Number of Holdings 57
Shares Outstanding 6,393,628
Benchmark Ticker FBRICU
Distribution Yield 2.73%

TOP HOLDINGS (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 13.86
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 12.86
MEITUAN 6.83
VALE ADR REPRESENTING ONE SA 5.47
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 
H 5.13
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 
BANK OF 3.49
JD.COM CLASS A INC 3.10
BAIDU CLASS A INC 3.07
PING AN INSURANCE (GROUP) CO 
OF CH 2.82
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG 
PRE 2.60

59.23

Holdings are subject to change.



Want to learn more? +44 845 357 7000 info@ishares.co.uk www.ishares.co.uk

IMPORTANT INFORMATION:
Issued  by  BlackRock  Advisors  (UK)  Limited,  which  is  authorised  and  regulated  by  the  Financial  Conduct  Authority.  Registered  office:  12  Throgmorton  Avenue,  London,
EC2N 2DL, Tel: +44 (0)20 7743 3000. Registered in England and Wales No. 00796793. For your protection, calls are usually recorded. Please refer to the Financial Conduct
Authority website for a list  of authorised activities conducted by BlackRock. BlackRock is a trading name of BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares plc, iShares II  plc,
iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc and iShares VII plc (together 'the Companies') are open-ended investment companies with variable capital having
segregated liability between their funds organised under the laws of Ireland and authorised by the Central Bank of Ireland. Further information about the Fund and the Share
Class, such as details of the key underlying investments of the Share Class and share prices, is available on the iShares website at www.ishares.com or by calling +44 (0)
845 357 7000 or from your broker or financial adviser. The indicative intra-day net asset value of the Share Class is available at http://deutsche-boerse.com and/or http://
www.reuters.com. A UCITS ETF’s units / shares that have been acquired on the secondary market cannot usually be sold directly back to the UCITS ETF itself. Investors
who are not Authorised Participants must buy and sell  shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees and
additional  taxes  in  doing  so.  In  addition,  as  the  market  price  at  which  the  Shares  are  traded  on  the  secondary  market  may  differ  from  the  Net  Asset  Value  per  Share,
investors may pay more than the then current Net Asset Value per Share when buying shares and may receive less than the current Net Asset Value per Share when selling
them. Any decision to invest must be based solely on the information contained in the Company’s Prospectus, Key Investor Information Document and the latest half-yearly
report and unaudited accounts and/or annual report and audited accounts. Investors should read the fund specific risks in the Key Investor Information Document and the
Company’s Prospectus.
BlackRock  has  not  considered  the  suitability  of  this  investment  against  your  individual  needs  and  risk  tolerance.  The  data  displayed  provides  summary  information,
investment  should  be  made  on  the  basis  of  the  relevant  Prospectus  which  is  available  from  your  Broker,  Financial  Adviser  or  BlackRock  Advisors  (UK)  Limited.   We
recommend you seek independent professional advice prior to investing.
This  document  is  marketing  material.  This  document  is  directed  at  'Professional  Clients'  only  within  the  meaning  of  the  rules  of  the  Financial  Conduct  Authority.  This
document is intended for information purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the products described
within and no steps may be taken which would constitute or result  in a public offering in the UK. This document is strictly confidential  and may not be distributed without
authorisation from BlackRock Advisors (UK) Limited.  Any decision to invest  must  be based solely on the information contained in the Prospectus,  Base Prospectus,  Key
Investor Information Document, Key Information Document and the latest half-yearly report and unaudited accounts and/or annual report and audited accounts which are
available at www.ishares.com in English. Investors should read the specific risks in the Key Investor Information Document, the Key Information Document the Prospectus
and the Base Prospectus. BlackRock may terminate marketing at any time.
This document is not, and under no circumstances is to be construed as an advertisement or any other step in furtherance of a public offering of shares in the United States
or Canada. This document is not aimed at persons who are resident in the United States, Canada or any province or territory thereof, where the companies/securities are not
authorised or registered for distribution and where no prospectus has been filed with any securities commission or regulatory authority. The companies/securities may not be
acquired or owned by, or acquired with the assets of, an ERISA Plan.
Investment in the products mentioned in this document may not be suitable for all investors. The price of the investments may go up or down and the investor may not get
back the amount invested. Your income is not fixed and may fluctuate. The value of investments involving exposure to foreign currencies can be affected by exchange rate
movements. We remind you that the levels and bases of, and reliefs from, taxation can change.
In respect of the products mentioned this document is intended for information purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of
an offer to buy the securities described within. This document may not be distributed without authorisation from the manager.
'FTSE®' is a trade mark jointly owned by the London Stock Exchange plc and the Financial Times Limited (the 'FT') and is used by FTSE International Limited ('FTSE') under
licence. The FTSE BRIC 50 is calculated by or on behalf of FTSE International Limited ('FTSE'). None of the Exchange, the FT nor FTSE sponsors, endorses or promotes
iShares BRIC 50 UCITS ETF nor is in any way connected to the fund or accepts any liability in relation to its issue, operation and trading. All copyright and database rights
within the index values and constituent list vest in FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited has obtained full licence from FTSE to use such copyright and database rights in
the creation of this product.
© 2022 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY are 
registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners. ©

SECTOR BREAKDOWN (%)
Fund

Consumer Discretionary 34.53
Financials 21.17
Communication 20.88
Materials 5.47
Energy 4.49
Consumer Staples 3.87
Real Estate 3.54
Information Technology 2.27
Health Care 1.79
Cash and/or Derivatives 1.01
Industrials 1.00

PORTFOLIO CHARACTERISTICS
Price to Earnings (TTM) Ratio 9.14x
Price to Book Ratio 1.55x

DEALING INFORMATION
Exchange London Stock Exchange London Stock Exchange
Ticker BRIC DBRC
Bloomberg Ticker BRIC LN DBRC LN
RIC BRIC.L DBRC.L
SEDOL B1W5MJ2 B1W5NN3
Trading Currency GBP USD
This product is also listed on: Euronext Amsterdam,Borsa Italiana,SIX Swiss
Exchange,Deutsche Boerse Xetra

GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)

Geographic exposure relates principally to the domicile of the issuers of the
securities  held  in  the  product,  added  together  and  then  expressed  as  a
percentage  of  the  product’s  total  holdings.  However,  in  some  instances  it
can reflect the location where the issuer of the securities carries out much of
their business.

http://www.ishares.co.uk
http://www.ishares.co.uk


GLOSSARY
Total  Expense  Ratio  (TER):  A  measure  of  the  total  costs  associated  with
managing  and  operating  a  fund.  The  TER  consists  primarily  of  the
management  fee  plus  other  expenses  such  as  trustee,  custody,  or  operating
expenses. It is expressed as a percentage of the fund's total net asset value.
Distribution  yield:  The  distribution  yield  represents  the  ratio  of  distributed
income over the last 12 months to the fund's current Net Asset Value.

Product  Structure:  Indicates  whether  the  fund  buys  the  actual  underlying
securities  in  the  index (i.e.  Physical)  or  whether  the  fund gains  exposure  to  those
securities by buying derivatives, such as swaps (known as ’Synthetic’). Swaps are a
form of contract that promises to provide the return of the security to the fund, but
the  fund  does  not  hold  the  actual  security.  This  can  introduce  a  risk  that  the
counterparty defaults on the “promise” or contract.
Methodology: Indicates  whether  the  product  is  holding  all  index  securities  in  the
same  weight  as  the  index  (replicating)  or  whether  an  optimised  subset  of  index
securities is used (optimised/sampled) in order to efficiently track index performance.



IMPORTANT INFORMATION:
Certain information contained herein (the “Information”) has been provided by MSCI ESG Research LLC, a RIA under the Investment Advisers Act of 1940, and may 
include data from its affiliates (including MSCI Inc. and its subsidiaries (“MSCI”)), or third party suppliers (each an “Information Provider”), and it may not be reproduced or 
redisseminated in whole or in part without prior written permission. The Information has not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other 
regulatory body. The Information may not be used to create any derivative works, or in connection with, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or 
recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, 
analysis, forecast or prediction. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund’s assets under management 
or other measures. MSCI has established an information barrier between equity index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used 
to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided “as is” and the user of the Information assumes the entire risk of any 
use it may make or permit to be made of the Information. Neither MSCI ESG Research nor any Information Party makes any representations or express or implied 
warranties (which are expressly disclaimed), nor shall they incur liability for any errors or omissions in the Information, or for any damages related thereto. The foregoing 
shall not exclude or limit any liability that may not by applicable law be excluded or limited.

BRIC
iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist)
May Factsheet

SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS
Sustainability Characteristics can help investors integrate non-financial, sustainability considerations into their investment process. These 
metrics enable investors to evaluate funds based on their environmental, social, and governance (ESG) risks and opportunities. This analysis 
can provide insight into the effective management and long-term financial prospects of a fund.

The metrics below have been provided for transparency and informational purposes only. The existence of an ESG rating is not indicative of 
how or whether ESG factors will be integrated into a fund. The metrics are based on MSCI ESG Fund Ratings and, unless otherwise stated in 
fund documentation and included within a fund’s investment objective, do not change a fund’s investment objective or constrain the fund’s 
investable universe, and there is no indication that an ESG or Impact focused investment strategy or exclusionary screens will be adopted by a 
fund. For more information regarding a fund's investment strategy, please see the fund's prospectus.

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC) A

MSCI ESG Quality Score - Peer 
Percentile

51.73%

Fund Lipper Global Classification Equity Emerging Mkts Global

Funds in Peer Group 1,303

MSCI ESG Quality Score (0-10) 5.99

MSCI ESG % Coverage 100.00%

MSCI Weighted Average Carbon 
Intensity (Tons CO2E/$M SALES)

96.53

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 06-May-2022, based on holdings as of 28-Feb-2022. As such, the fund’s sustainable 
characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

To be included in MSCI ESG Fund Ratings, 65% of the fund’s gross weight must come from securities covered by MSCI ESG Research (certain 
cash positions and other asset types deemed not relevant for ESG analysis by MSCI are removed prior to calculating a fund’s gross weight; the 
absolute values of short positions are included but treated as uncovered), the fund’s holdings date must be less than one year old, and the fund 
must have at least ten securities. For newly launched funds, sustainability characteristics are typically available 6 months after launch.

ESG GLOSSARY:

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC): The MSCI ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10).
The ESG Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC).
MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile: The fund’s ESG Percentile compared to its Lipper peer group.
Fund Lipper Global Classification: The fund peer group as defined by the Lipper Global Classification.
Funds in Peer Group: The number of funds from the relevant Lipper Global Classification peer group that are also in ESG coverage.
MSCI ESG Quality Score (0-10): The MSCI ESG Quality Score (0 - 10) for funds is calculated using the weighted average of the ESG scores of fund holdings. The
Score  also  considers  ESG Rating  trend of  holdings  and the  fund exposure  to  holdings  in  the  laggard  category.  MSCI  rates  underlying  holdings  according  to  their
exposure to industry specific ESG risks and their ability to manage those risks relative to peers.
MSCI ESG % Coverage: Percentage of a fund's holdings that have MSCI ESG ratings data.
MSCI  Weighted  Average  Carbon  Intensity  (Tons  CO2E/$M  SALES):  Measures  a  fund's  exposure  to  carbon  intensive  companies.  This  figure  represents  the
estimated greenhouse gas emissions per $1 million in sales across the fund’s holdings. This allows for comparisons between funds of different sizes.
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Return (%) Standard Deviation (%)

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

50th Percentile 0.72 9.76 7.41 -0.14 2.56 4.99 12.37 12.10 11.87 22.41 18.83 15.73

75th Percentile 0.70 9.64 7.22 -0.29 2.44 4.61 12.39 12.11 11.88 22.43 18.85 15.83

95th Percentile 0.59 9.41 7.07 -0.73 2.18 4.42 12.40 12.13 11.89 22.50 18.88 15.85

Short Term General Bond

5th Percentile 0.14 0.31 0.73 1.22 1.36 2.01 0.02 0.02 0.02 0.15 0.14 0.22

25th Percentile 0.07 0.18 0.52 1.03 1.15 1.69 0.05 0.04 0.03 0.17 0.16 0.24

50th Percentile 0.03 0.13 0.29 0.79 0.99 1.54 0.11 0.09 0.07 0.22 0.22 0.28

75th Percentile -0.05 0.07 0.24 0.63 0.83 1.38 0.20 0.15 0.12 0.36 0.33 0.34

95th Percentile -0.16 -0.12 0.04 -0.22 0.22 0.87 0.32 0.25 0.20 1.51 1.32 1.20

Short Term Government Bond

5th Percentile 0.09 0.16 0.28 0.73 0.88 1.51 0.01 0.01 0.01 0.11 0.10 0.20

25th Percentile 0.06 0.12 0.22 0.48 0.68 1.23 0.04 0.04 0.04 0.14 0.13 0.21

50th Percentile 0.04 0.05 0.14 0.28 0.51 1.08 0.06 0.06 0.05 0.14 0.15 0.24

75th Percentile -0.01 0.01 -0.05 0.22 0.39 0.94 0.22 0.20 0.15 0.22 0.20 0.31

95th Percentile -1.08 -1.43 -1.71 -0.45 -0.04 0.80 1.17 0.98 0.76 0.71 0.58 0.67

US Equity

5th Percentile -2.18 -3.30 3.10 17.07 12.14 12.21 20.52 18.46 15.33 15.51 14.86 12.88

25th Percentile -5.16 -8.86 -0.67 14.02 10.68 12.10 25.15 22.62 17.53 17.49 15.92 13.11

50th Percentile -9.97 -21.23 -5.46 12.91 9.94 9.48 32.57 28.93 19.52 17.78 16.26 13.30

75th Percentile -20.75 -38.52 -34.11 7.01 7.45 5.00 46.69 44.35 33.10 22.46 19.75 15.61

95th Percentile -35.51 -57.88 -51.72 -4.86 -3.82 2.36 71.80 67.85 46.98 30.07 25.26 19.06

Greater China Equity

5th Percentile -5.53 -10.85 -23.93 9.48 6.00 6.74 29.11 23.28 22.12 15.13 16.06 14.94

25th Percentile -9.73 -16.93 -27.93 2.62 2.79 5.39 32.74 25.83 24.23 16.54 17.12 16.04

50th Percentile -13.47 -20.75 -33.40 -0.41 0.08 2.44 38.27 31.65 29.33 17.18 17.55 17.86

75th Percentile -15.98 -25.16 -36.91 -6.98 -5.80 -0.88 47.71 37.15 32.26 18.16 18.16 18.77

95th Percentile -17.82 -29.68 -42.47 -10.82 -8.29 -2.31 76.63 59.79 47.94 20.95 20.45 22.07

Thai Free Hold

5th Percentile 11.05 10.44 20.00 5.76 6.35 9.50 9.61 9.94 10.19 7.19 7.03 7.96

25th Percentile 2.20 1.87 10.37 1.77 5.39 7.40 12.08 12.76 14.58 11.18 10.49 13.62

50th Percentile 1.24 0.00 2.78 -1.57 -0.56 6.75 20.79 16.77 20.35 14.90 13.95 15.86

75th Percentile -1.57 -2.89 -2.39 -3.61 -3.75 -0.10 41.03 36.88 30.44 25.16 22.12 27.05

95th Percentile -6.68 -6.39 -4.86 -11.11 -7.71 -4.75 78.54 65.46 54.27 35.10 29.06 32.38

Fund of Property Fund - Foreign

5th Percentile 2.97 -1.45 1.16 5.34 5.88 6.52 12.07 10.92 10.34 13.96 11.97 12.52

25th Percentile -2.80 -5.05 -3.81 3.76 5.03 5.12 16.80 16.80 14.10 16.79 15.21 12.97

50th Percentile -5.91 -9.97 -6.03 0.27 3.21 3.37 19.60 18.00 15.23 18.31 15.60 13.52

75th Percentile -7.56 -12.12 -8.19 -1.04 0.36 3.13 21.26 20.05 16.22 19.28 16.39 13.67

95th Percentile -8.66 -13.31 -9.72 -2.26 -0.97 2.93 24.02 22.43 18.74 19.77 17.36 13.78

Thai Mixed (between free and
lease hold)

5th Percentile 13.01 9.86 17.74 9.40 7.42 9.67 8.15 9.01 9.23 12.11 11.84 11.31

25th Percentile 3.23 4.14 12.08 -2.44 2.62 5.48 12.15 12.31 12.68 14.75 12.85 14.02

50th Percentile 0.61 0.00 0.66 -9.54 -2.70 3.29 15.81 14.99 17.21 19.27 17.31 16.75

75th Percentile -3.68 -5.07 -11.29 -13.08 -6.65 -2.44 27.79 23.49 22.95 23.77 21.27 22.21

95th Percentile -20.07 -22.06 -25.46 -19.42 -13.05 -14.00 57.75 45.73 38.09 32.69 27.27 31.52

Fund of Property fund -Thai and
Foreign

5th Percentile 0.57 -1.68 2.02 -0.42 4.55 6.33 7.41 7.77 7.05 14.96 12.29 11.22

25th Percentile -0.69 -2.77 -1.54 -1.65 4.03 6.22 8.09 8.61 7.97 16.15 12.85 11.22

50th Percentile -1.02 -3.34 -2.93 -2.18 3.08 6.13 8.85 8.85 8.29 16.53 13.25 11.34

75th Percentile -1.38 -4.15 -3.55 -2.54 2.77 5.99 9.61 9.55 8.49 17.02 13.78 11.47

95th Percentile -2.17 -6.15 -4.64 -4.80 1.98 5.75 12.16 11.14 9.40 17.69 14.33 11.53

Emerging Market 5th Percentile 3.58 16.90 -2.48 4.51 2.83 3.83 24.46 22.08 18.35 13.58 13.05 11.86
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Return (%) Standard Deviation (%)

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

25th Percentile -6.76 -14.16 -21.18 2.15 0.73 2.65 26.91 23.89 20.20 16.94 15.20 14.09

50th Percentile -9.54 -16.55 -27.33 0.01 0.13 1.14 27.83 24.78 20.67 19.62 17.44 15.67

75th Percentile -11.18 -20.92 -29.29 -3.68 -2.64 -1.52 33.70 29.23 24.75 20.75 18.85 21.17

95th Percentile -12.43 -36.80 -43.01 -8.93 -7.32 -3.51 47.56 47.39 38.95 33.82 28.11 24.46

Mid Term Government Bond

5th Percentile 0.39 0.66 1.00 1.34 1.31 2.01 0.48 0.40 0.37 0.86 0.73 0.79

25th Percentile -0.06 0.14 0.37 0.78 1.06 1.89 0.63 0.54 0.51 1.03 0.85 0.85

50th Percentile -1.04 -1.15 -1.17 0.64 0.84 1.88 1.14 0.89 0.75 1.31 1.06 0.99

75th Percentile -1.18 -1.37 -1.20 0.58 0.77 1.66 1.35 1.04 0.89 1.36 1.08 0.99

95th Percentile -1.47 -1.57 -1.32 0.57 0.67 1.48 1.56 1.18 0.95 1.67 1.32 1.15

Vietnam Equity

5th Percentile -5.10 -9.16 1.58 14.73 22.68 19.18 17.97 23.22

25th Percentile -10.17 -11.37 -3.46 13.05 23.87 20.48 19.18 24.02

50th Percentile -10.17 -13.67 -4.73 11.50 25.42 21.30 20.54 24.29

75th Percentile -14.22 -16.79 -5.36 8.80 27.50 22.76 20.96 24.93

95th Percentile -15.08 -18.56 -7.96 7.38 29.86 23.76 21.19 25.04

Technology Equity

5th Percentile -9.84 -17.19 -12.82 22.91 15.53 30.19 25.51 21.76 16.31 16.10

25th Percentile -13.09 -23.93 -22.08 13.71 9.83 35.32 32.41 23.92 19.70 16.25

50th Percentile -15.07 -26.86 -25.17 7.52 2.71 40.71 37.32 26.37 20.75 16.44

75th Percentile -22.67 -37.44 -33.02 5.19 1.87 52.01 43.14 32.62 23.90 20.58

95th Percentile -35.04 -54.10 -54.68 1.29 1.21 72.60 61.39 47.12 28.36 23.90

LTF

5th Percentile 3.23 10.51 13.43 11.57 7.52 6.85 9.42 8.71 8.31 14.25 12.13 10.87

25th Percentile 0.82 8.67 8.13 4.17 3.73 5.59 12.26 11.62 10.52 17.97 15.66 14.47

50th Percentile 0.16 6.49 6.02 1.15 2.19 4.66 13.03 12.30 11.78 19.79 16.94 15.10

75th Percentile -0.86 5.05 3.69 -0.41 0.76 3.73 14.18 13.23 12.53 21.42 18.69 15.68

95th Percentile -1.82 1.99 0.99 -3.27 -1.71 2.68 18.96 16.15 14.42 23.10 20.55 16.49

Report as of 31/05/2022
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ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
)Disclaimer of Peer group Fund Performance(

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

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

4. ผลตอบแทนทีมีอายเุกินหนึงปีนนัมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนนั

Report as of 31/05/2022
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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 ธนัวาคม 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)  
 

ตํา                                                            สงู 
 

 

 
ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk)  

ตํา                                                               สงู 
 

 

ตํา                                                               สงู 
 

 

หมายเหตุ :  กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Consumer Discretionary และ Communication 

ตํา                                                     สงู 
 

    
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจนี  

 
ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีน (Exchange rate risk)  

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 

ความผนัผวนของผล
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 97.63 
 

 

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

 
 

หมายเหต ุ: ขอ้มูลกองทุนหลกั  ณ วันท ี31 ธันวาคม 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 97.63%

อนืๆ 2.37%

Financials 17.69%

Communication
21.59%Energy 8.52%

Consumer 
Discretionary

35.78%

Real Estate 3.17%
Materials 4.83%

Consumer Staples
2.11%

Information 
Technology 3.26%

Industrials 0.40%

Health Care 2.41%

Cash and/or 
Derivatives 0.25%

iShares BRIC 50 UCITS ETF 

ขอ้มลูกองทุนหลกั ณ  วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 

BRIC  

ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธนัวาคม 2564 
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หมายเหต ุ:   

- 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
จากผูโ้อนในวนัทยีนืคําขอโอนหนว่ยลงทนุ  

 

 

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 ี31 ธนัวาคม 2564 

สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกัทเีป็นปัจจบุนัไดท้ ี:  

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

 

 

คา่ตอบแทนทไีดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) 0.0000% ของ NAV 
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1. ดชันชีวีดั คอื ดชัน ีFTSE BRIC 50 ซงึเป็นดชันเีปรยีบเทยีบของกองทุน iShares BRIC 50 UCITS ETF 
ซงึเป็นกองทุนปลายทาง ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลยีนเพอืเทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทคํีานวณ
ผลตอบแทน 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 

3. กองทุนนเีคยมผีลขาดทุนสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี คอื -31.6751% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 15.60% 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 

 

-16.87%

15.55%

11.55%

-11.06%

21.14%

-18.39%

16.43%

11.67%

-12.09%

21.37%

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

2564 2563 2562 2561 2560

BRIC Benchmark

ผลตอบแทนกองทุนรวม -16.87% -9.04% 95 -22.60% 95 -16.87% 95 2.33% 75 2.92% 75 2.04% 75 -1.58%

ผลตอบแทนตัวชวัีด -18.39% -10.05% 95 -24.29% 95 -18.39% 95 1.99% 75 2.51% 75 3.52% 50 -0.34%

ความผันผวนของกองทุน 26.88% 14.75% 25 22.39% 75 27.49% 95 17.24% 25 15.60% 50 15.77% 50 19.41%

ความผันผวนของตัวชวัีด 26.12% 11.81% 5 20.92% 75 26.71% 95 17.26% 25 15.42% 50 16.01% 50 20.45%

Percentileกองทนุ ตงัแตจ่ดัตงักองทุนYTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี

* ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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   ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Emerging Market ขอ้มลู ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 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 ี31 ธันวาคม 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 

 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 
 

1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (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 

ขอ้มลูอนืๆ 
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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 ์1428 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์(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 ์บยีอนด ์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 ์0-2779-9000 

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 ์จํากัด (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 จํากัด (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 

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

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

45. บรษัิทหลักทรัพย ์คงิสฟ์อรด์ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2829-6291,0-2829-6293,     
0-2829-6294 

46. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เทรเชอรสิต ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2061-9621 

47. บรษัิทหลักทรัพย ์ไพน์ เวลท ์โซลชูนั จํากดั : โทรศัพท ์0-2095-8999 

48. บรษัิทหลักทรัพย ์สยามเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2430-6543 

หรอืผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซอืคนือนืๆ ทบีรษัิทจัดการแตง่ตังขนึ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลัง 1 ปี เท่ากับ 3.37% 

 

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 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก   จงึมคีวามเสยีง
จากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมัตจิดัตงัและอยูภ่ายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชชีวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทเีสนอขายนัน  
ทงัน ีบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชชีวนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคัญ ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564 แลว้ดว้ยความ
ระมัดระวงัในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทุนรวมและขอรับรองวา่ขอ้มูลดังกลา่วถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไมทํ่าให ้
ผูอ้นืสาํคญัผดิ 

 
*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 หรือสาเหตุอนื  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 เนืองจากการป้องกันความเสยีงขนึอยู่กับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณา
วา่จะป้องกันความเสยีงหรอืไม ่

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 


