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  ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 2 ปีได้ ดงันัน้ หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักลา่วผูล้งทุนอาจ
สูญเสีย เงินลงทุนจ านวนมาก 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

รายละเอียดกองทนุ  

ค าเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการด าเนินงานกองทุนก่ อนตัดสินใจลงทุน 
ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต กองทุนสามารถลงทุนในตรา
สารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าอันดับที่ลงทุนได้ (non-investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วน
ของกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุน บางส่วนหรือทั้งหมด กองทุนรวมนี้
กระจุกตัวในประเทศสาธารณประชาชนจีน และประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
 

กลยุทธก์ารลงทุน   

 

มุมมองเศรษฐกิจโลก 

 • เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง IMF ปรับลดคาดการณ์การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2019 และ 2020 ลงมาอยู่ที่ 3.5% และ 3.6% 
ตามล าดับ ( IMF ณ ม.ค.2562) 

• แรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อปรับลดลง ส่งผลให้การด าเนิน
นโยบายการเงินจะเป็นไปอย่างผ่อนคลายมากขึ้น 

• นโยบายทางเศรษฐกิจและนโยบายการค้าของประเทศต่างๆที่ยัง
ไม่ชัดเจนจะส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดได้ 

 

กระบวนการลงทุนของกองทุน   

โครงสร้างกองทุน 

 

United Fixed Maturity 

2Y1 (UFM2Y1) 

บรหิารโดย 
UOBAM Thailand 

UOBAM 
Singapore 

(Outsource*) 

ตราสารหนี้
ต่างประเทศ      

(ลงทุนโดยตรง) 

*ในส่วนการลงทุนต่างประเทศทั้งหมดหรือบางส่วน 

• กองทุนเปิด UFM2Y1 ลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ Buy-and-
hold ในตราสารที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุกองทุน (ประมาณ 2 
ปี) ช่วยลดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk)และ
ความเสี่ยงในการน าเงินไปลงทุนต่อ (Reinvestment risk) 

ศักยภาพในการลงทุนของ UOBAM (Singapore)   

• ส านักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และเครือข่ายที่มาเลเซีย 
บรูไน ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน และประเทศไทย 

• มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการการลงทุนระดับโลกแก่บุคคล 
สถาบันและองค์กรชั้นน า 

• ประสบการณ์การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนมากกว่า 
30 ปี 

• สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (UOBAM (Singapore) ณ ม.ค.
2562) อยู่ที่ 12 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งประเภทเป็น ตราสารหนี้ 
65.5%  ตราสารทุน 25.3% การลงทุนทางเลือก 4.8% และเงินสด 4.4% 

 

 
UOBAM (Singapore) ณ ม.ค. 2562 

 

นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยกองทุนมีนโยบาย
ลงทุนในหรือมีไว้ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขนึ้ ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้
ภาคเอกชน และ/หรือเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(investment grade) และอาจลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม
ที่มีการลงทุนทั้งหมดในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่เ  กี่ยวข้องกับ
ตราสารแห่งหนี้ โดยจะลงทุนในตราสารดังกล่าวข้า งต้นรวมกันทุก
ขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้
ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment 
grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(unrated bond) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยขึ้นกับดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุน 

การป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปล่ียน 

ป้องกันความเส่ียงทั้งจ านวน (Fully Hedged) 

มูลค่าโครงการ  1,700 ล้านบาท 
ระดับความเส่ียง 4 
เงินลงทุนขั้นต่ าของการซ้ือคร้ังแรก 2,000 บาท 
การส่ังซ้ือหน่วยลงทุน วันที่ 15-19 มีนาคม (ซ้ือขายคร้ังเดียว ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 

15.30 น.) 
การขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 2 วันท า

การก่อนวันส้ินสุดอายุโครงการโดยบริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อ
คืนโดยอัตโนมัติให้แ ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามราคารับซื้อคืน ณ วันที่
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ ในวันทาการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ ทางบริษัทจัดการจะโอนเงินเขา  บัญชีเงินฝากของผู้
ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ 

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันท าการ นับถัดจากวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน 
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ค าเตือน:  ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนนี้ได้ในช่วงเวลา 2 ปีแรกนับจากวันจดทะเบียนกองทุนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียการลงทุนจ านวนมาก กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
ทั้งจ านวน (Fully Hedged)  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถปุระสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป 
โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามทีป่รากฏในในเอกสารฉบับนี้  และไม่
ถือเป็นการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทตา่ง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด   แม้บริษัท
จัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกตอ้งและตรงกับวัตถปุระสงค์ของการจัดท าเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัท
จัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดส าหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกตอ้ง หรือการตกหล่นของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิด
ส าหรับการกระท าใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพืน้ฐานของความเหน็หรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้ค ารับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือ
โดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แมน่ย า น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับ
ผิดทั้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี  ทั้งนี้ ความเหน็ บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการด าเนินงานในอนาคตที่ปรากฏใน
เอกสารนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไมจ่ ากัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษัทต่าง ๆ) ไม่ถือเปน็เคร่ืองยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผล
ประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได ้  ผลการด าเนินงานของกองทนุหรือบริษัทจัดการในอดีตมิได้เปน็เคร่ืองยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ของกองทุนหรือบริษัทจัดการ และอาจมีกรณีที่ผลการด าเนินงานเปน็ไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่เป็นปกติได ้ การลงทุนใน
หน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และไม่ถอืว่าบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ด าเนินการขายของบริษัทจัดการได้รับประกันการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด  
นอกจากนัน้ การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน หรือความเสี่ยงอื่น ๆ  ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคนื
มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเลยก็ได้  ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทนุ ค าเตือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อน
ท าการส่ังซื้อหน่วยลงทุน และในการท าธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อหน่วยลงทุนนั้นจะต้องท าตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในหนงัสือชี้ชวน ส าหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบ
ข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ด าเนินการขายที่ท่านใช้บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้โดยห้ามมิให้
ผู้ใดเผยแพร่ ท าซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์
อักษรก่อน นอกจากนั้น  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิที่จะท าการแก้ไข ปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเตมิข้อความใด ๆ ในเอกสารนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร
โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 


