
หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ Factsheet 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ำกัด  

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนรวมส าหร ับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น  

                                                         กองทนุรวมที่มคีวามเสีย่งสงูหรอืซบัซอ้น                          ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มี.ค. 2566 

  

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เร ียล เอสเตท ฟันด์ ซ ีเลคช ั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  (UGREF-UI) 
  หน ่วยลงทุนชน ิดรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนแบบปกติ 
  UGREF-UI-N 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 
 กองทุนรวมทรัพย์สินทำงเลือก 

 Feeder Fund / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเส่ียงต่ำงประเทศ 

 กลุ่ม Fund of Property Fund - Foreign 

ระดับควำมเส่ียง 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ต่ ำ                                                                     สูง 
เส่ียงสูงมำกอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

ลงทุนในทรัพย์สินที่มีควำมเส่ียงสูง 

โดยกองทุนมีกำรลงทุนเฉพำะเจำะจงในหมวดอุตสำหกรรมอสังหำ
ริมทรัพย์ 

 

นโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุน 
 ลงทุนในกองทุน UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (EUR) I-96-ACC 

 กองทุนหลักจัดต้ังและบริหำรจัดกำรโดย UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. 

 กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนใน Derivatives เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน 

 มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรเคล่ือนไหวตำมกองทุนหลักโดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุนเชิงรุก 

(active management) 

  

ผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน 
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กองทุน ดัชนีชี้วัด Peer Avg

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี) 
 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

กองทุน -2.96 -2.96 -7.43 - 

ดัชนีช้ีวัด -3.38 -3.38 -4.27 - 
ค่ำเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน -1.14 -1.14 0.41 - 
ควำมผันผวนกองทุน 2.42 2.42 3.95 - 
ควำมผันผวนดัชนีช้ีวัด 3.96 3.96 3.91 - 

 3 ปี 5 ป ี 10 ปี ต้ังแต่จัดต้ัง 

กองทุน - - - -5.50 

ดัชนีช้ีวัด - - - -1.70 
ค่ำเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน - - - - 
ควำมผันผวนกองทุน - - - 5.10 

ควำมผันผวนดัชนีช้ีวัด - - - 4.86 
 

ข้อมูลกองทุนรวม 
วันจดทะเบียนกองทุน 25 พ.ค. 2565 
วันเร่ิมต้น class 25 พ.ค. 2565 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่จ่ำย 
 (รำยละเอียดเพิ่มเติม หน้ำ 3) 

อำยุกองทุน ไม่ก ำหนด 

ผู้จัดกำรกองทุนรวม วันเร่ิมบริหำรกองทุน 
น.ส. วรรณจันทร์ อ้ึงถำวร 25 พ.ค. 2565 

นำย ฐิติรัฐ รัตนสิงห์ 25 พ.ค. 2565 

ดัชนีช้ีวัด 
1. ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนกำรป้องกัน 

ควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่ำสกุลเงินบำท ณ วันท่ี 
ค ำนวณผลตอบแทน (90%) 

2. ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยน  
ณ วันท่ีค ำนวณผลตอบแทน เพื่อเทียบค่ำสกุลเงินบำท ณ วันท่ี 
ค ำนวณผลตอบแทน (10%) 

หมำยเหตุ : รำยละเอียดเพิ่มเติม หน้ำ 3 

 
ค ำเตือน 
- กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน 

- ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม 
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต: ได้รับกำรรับรองจำก CAC 

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม 

 

www.uobam.co.th 

“ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครือ่งมือบริ
หำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคลอ่งไดใ้

นหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม” 
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 
breakdown % NAV 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่ำงประเทศ 97.05 
2. อ่ืน ๆ 2.95 

 

ทรัพย์สินท่ีลงทุน 5 อันดับแรก 
holding % NAV 

1. หน่วยลงทุน : UBS (Lux) Real Estate Funds Selection EUR 
(LU1435275141) 

97.05 

 

 
 

 

กำรซ้ือหน่วยลงทุน 
วันท ำกำรซ้ือ: รำยละเอียดเป็นไปตำมตำรำงซ้ือขำย 
เวลำท ำกำร: 08:30 - 15:30 น. 

กำรซ้ือคร้ังแรกขั้นต่ ำ: 500000.00 บำท 
กำรซ้ือคร้ังถัดไปขั้นต่ ำ: ไม่ก ำหนด 

กำรขำยคืนหน่วยลงทุน 
วันท ำกำรขำยคืน: รำยละเอียดเป็นไปตำมตำรำงซ้ือขำย 
เวลำท ำกำร: 08:30 - 15:30 น. 

กำรขำยคืนขั้นต่ ำ: ไม่ก ำหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ: ไม่ก ำหนด 
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน: T+41 วันท ำกำร 

หลังจำกวันท ำรำยกำรขำยคืน 
หมำยเหตุ : บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรช ำระเงินให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 41 วัน นับแต่วันรับซ้ือคืน 
หน่วยลงทุน หรือภำยใน 5 วันท ำกำรถัดจำกวันค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วย 
ลงทุนของวันท ำกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีใดจะปฏิบัติได้จริง 

บลจ.จะก ำหนดวันท ำรำยกำรซ้ือเป็นวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน โดย บลจ.จะก ำหนดตำมวันท ำกำรของ กองทุนหลัก  
โดยผู้ลงทุนจะต้องส่งค ำส่ังซ้ือล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 5 วันท ำกำร  ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

 
ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรจัดกำร 2.1400 1.0700 
รวมค่ำใช้จ่ำย 5.3500 1.3222 

หมำยเหตุ : บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซ้ือขำย) 
ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

กำรขำย 2.00 1.25 
กำรรับซ้ือคืน 2.00 ยกเว้น 
กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ำ 2.00 1.25 
กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 2.00 ยกเว้น 

กำรโอนหน่วย 10 บำท/ 500 หน่วย ยกเว้น 
 หรือเศษของ 500 หน่วย 

หมำยเหตุ :  

1. กรณีสับเปล่ียนเข้ำ บลจ.จะไม่คิดค่ำธรรมเนียมกำรขำย  
2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร 

3. บริษัทจัดกำรอำจคิดค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยกับผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ำกันได้ 

 

ข้อมูลเชิงสถิติ 
Maximum Drawdown -5.65 % 
Recovering Period - 
FX Hedging 102.51 % 
Sharpe Ratio - 

Alpha - 
Beta - 
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน 0.11 เท่ำ 



UGREF-UI-N 

กำรลงทุนในกองทุนอ่ืนเกินกว่ำ 20% (กองในประเทศและกองต่ำงประเทศ) 
 

ช่ือกอง : UBS (Lux) Real Estate Funds Selection EUR  ISIN code : LU1435275141 Bloomberg code : URAI96E LX 
 

ข ้อมลูอื่นๆ 

ดัชน ีชี้วัดของกองทุนหลัก 

เนื่องจำกกองทุนหลักไม่มีดัชนีช้ีวัด ทั้งนี้ UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. ผู้บริหำรกองทุนหลักเห็นว่ำไม่มีดัชนีช้ีวัดใดที่สำมำรถสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนที่มี 

กลยุทย์กำรกระจำยกำรลงทุนในตลำดอสังหำริมทรัพย์ทั่วโลก (global real estate) ผ่ำนหน่วยลงทุนของกองทุนเป้ำหมำย (Target Funds) ได้อย่ำงเหมำะสม อันเป็นกลยุทธ์กำรลงทุนที่ 

เฉพำะเจำะจงของกองทุนหลัก นอกจำกนี้ UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. เห็นว่ำดัชนีช้ีวัดที่มีอยู่ในปัจจุบันมีกำรก ำหนดน้ ำหนักในประเทศหรือภูมิภำคที่แตกต่ำงจำกกำร 

ลงทุนจริงของกองทุนหลัก รวมทั้งประเภทหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีช้ีวัดก็ไม่สำมำรถสะท้อนกำรลงทุนที่แท้จริงของกองทุนหลักได้ ดังนั้น ด้วยกลยุทธ์กำรลงทุนที่เฉพำะเจำะจง 

ของกองทุนหลักเช่นนี้ ท ำให้ไม่มีดัชนีช้ีวัดใดเหมำะสมในกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลัก 

 

นโยบายการจ่ายปันผล : ไม่จ่าย 

กองทุนไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล เว้นแต่ในกรณีที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนเป้ำหมำยที่กองทุนหลักไปลงทุนมีกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ ในประเทศไทยไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนโดยตรง 

หรือโดยอ้อมรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิล่ำสุด ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ำยเงินปันผล หรือผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรลงทุนของกองทุนหลัก กองทุนเปิด  

ยูไนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคช่ัน ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย จะด ำเนินกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1) บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง  

2) บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมหรือก ำไรสุทธิ เม่ือกองทุนมีก ำไรสะสมหรือมีก ำไรสุทธิในงวดบัญชีที่ จะจ่ำย เงินปันผลนั้น และกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะต้อง 

ไม่ท ำให้กองทุนมีผลขำดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในงวดบัญชีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลนั้น  

3) บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ำผลลัพธ์ที่ค ำนวณจำกเงินปันผลหรือผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรลงทุนที่ได้รับจำกกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของ 

กองทุนหลักหักด้วยค่ำใช้จ่ำยทุกประเภทในรอบระยะเวลำบัญชีที่จะจ่ำยเงินปันผล ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี้  

(3.1) ในกรณีที่กองทุนมีก ำไรสุทธิหรือก ำไรสะสมในรอบระยะเวลำบัญชีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผล แต่รำยกำรก ำไรสุทธิหรือก ำไรสะสม ทั้ง 2  รำยกำรดังกล่ำวมียอดเงินน้อยกว่ำจ ำนวนเงินปันผลที่ 

ค ำนวณได้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลเท่ำกับยอดก ำไรสุทธิ หรือก ำไรสะสมนั้น แล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำ  

(3.2) ในกรณีที่เงินปันผลที่จะจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรอบระยะเวลำบัญชีใด เม่ือค ำนวณแล้วมีจ ำนวนเงินน้อยกว่ำ 0.25 บำทต่อหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรอำจไม่จ่ำยเงินปันผลในรอบ 

ระยะเวลำบัญชีนั้นๆ ก็ได้ ทั้งนี้ โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UGREF-UI-N 
สถานการณ์เชิงลบอย่างมากท่ีสุดท่ีเกิดขึ้น (Worst Case Scenario) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุน UBS (LUX) Real Estate Funds Selection-Global I-96-acc EUR*  

 

หำกลงทุนด้วยเงิน 100,000 ยูโร ค ำนวณด้วยผลตอบแทนขำดทุนสูงสุด ในแต่ละช่วงเวลำ 

ช่วงเวลา ระดับผลตอบแทนขาดทุนสูงสุด  
(Maximum Drawdown) 

มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือ  
(สกุลเงินยูโร) 

ระยะเวลาท่ีจะกลับมาคืนทุน  
(Recovery Period)  

(เดือน) 

3 ปี -1.32% 98,680 ยูโร 5 เดือน 

5 ปี -1.45% 98,550 ยูโร 5 เดือน 

นับจำกจัดต้ังกองทุน -1.51% 98,490 ยูโร 5 เดือน 

ข้อมูลจำก Bloomberg ค ำนวณ ณ ส้ินวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

*ค ำนวณจำกผลตอบแทนรำยเดือน (Monthly Return) ของกองทุน UBS (LUX) Real Estate Funds Selection-Global I-96-acc EUR จัดต้ังในวันที่ 31 สิงหำคม 2559  

หมำยเหตุ : ระ ดับผลตอบแทนขำดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ในตำรำงข้ำงต้น เป็นกำรอ้ำงอิงจำกสถำนกำรณ์ในอดีต ซ่ึงรวมถึงกำรท ำธุรกรรมกำรกู้ยืมเงิน โดยใช้หลักกำร       

look-through และกำรลงทุนในสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจริงจะขึ้นอยู่กับสภำวะตลำดและระยะเวลำกำรลงทุนของผู้ลงทุน  

ในกรณีที่กองทุนหลักไม่สำมำรถจ ำหน่ำยหรือถอนกำรลงทุนในหลักทรัพย์ห รือกองทุนที่กองทุนหลักลงทุนได้ในรำคำที่ ต้องกำรและระยเ วลำที่ต้องกำร อำจท ำให้กองทุน UGREF-UI              

มีผลขำดทุนจนไม่สำมำรถคืนเงินลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

ทั้งนี้  กองทุน  UGREF-UI และ/หรือกองทุนหลักอำจมีกำรลงทุนใน สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเพ่ือ EPM โดยมีมูลค่ำตำมหน้ำสัญญำของ สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ ไม่เกิน 100% ของ               

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ  

กองทุน UGREF-UI และ/หรือกองทุนหลักอำจพิจำรณำลงทุนในสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพ่ือป้อง กันควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียน รวมกันสูงสุดไม่เกิน 200% ของ         

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ  

โดยกองทุน UGREF-UI อำจมีกำรลงทุนใน สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเพ่ือป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนไม่เกินกว่ำ 100% ของมูลค่ำเงินลงทุนในต่ำงประเทศ 

โดยผลกระทบทำงลบที่มำกที่สุดจำกกำรลงทุนในสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำดังกล่ำวไม่เกินมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและกองทุนอำจมีผลตอบแทนของกองทุนต่ ำกว่ำผลตอบแทนที่ควรจะได้

รับเม่ือเปรียบเทียบกับกรณีที่กองทุนไม่ได้ลงทุนในสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำดังกล่ำว 
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ค าอธ ิบาย 
Maximum Drawdown : เปอร์เซ็นต์ผลขำดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณทีี่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจำกระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรบัตัวลดลง ค่ำ Maximum 
Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทรำบถึงควำมเส่ียงที่อำจจะขำดทุนจำกกำรลงทุนในกองทุนรวม 
Recovering Period : ระยะเวลำกำรฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทรำบถึงระยะเวลำต้ังแต่กำรขำดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลำที่ฟืน้กลับมำที่เงินทนุเริม่ต้นใช้ระยะเวลำนำนเท่ำใด 
อัตร าส่วนหมุนเว ียนการลงทุน : ควำมถ่ีของกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ในพอรต์กองทุนในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหนึ่ง โดยค ำนวณจำกมูลค่ำที่ต่ ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูลค่ำกำรซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่ำกำรขำยหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลำ 1 
ปีหำรด้วยมูลค่ำ NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลำเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่ำ portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดกำรกองทุนและท ำให้มีต้นทนุกำรซ้ือขำยหลักทรพัย์ที่สูง 
จึงต้องพิจำรณำเปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมเพื่อประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว 
Sharpe Ratio : อัตรำส่วนระหวำ่งผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรยีบเทียบกับควำมเส่ียงจำกกำรลงทุน โดยค ำนวณจำกผลต่ำงระหวำ่งอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรำผลตอบแทนที่ปรำศจำกควำมเส่ียง (risk-free rate) 
เปรียบเทียบกับค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่ำ Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตรำผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มข้ึนเพื่อชดเชยกับควำมเส่ียงที่กองทุนรวมรับมำ โดยกองทุนรวมทีมี่ค่ำ Sharpe Ratio 
สูงกว่ำจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภำพในกำรบรหิำรจัดกำรลงทนุทีดี่กว่ำ เนื่องจำกได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่ำภำยใต้ระดับควำมเส่ียงเดียวกัน 
Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวดั (benchmark) โดยค่ำ Alpha ที่สูง หมำยถึง กองทุนสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้สูงกว่ำดัชนีช้ีวัด 
ซ่ึงเป็นผลจำกประสิทธิภำพของผู้จัดกำรกองทุนในกำรคัดเลือกหรอืหำจังหวะเข้ำลงทุนในหลักทรพัย์ได้อย่ำงเหมำะสม 
B eta : ระดับและทิศทำงกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของหลักทรพัย์ในพอรต์กำรลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตรำกำรเปล่ียนแปลงของตลำด Beta น้อยกว่ำ 1 
แสดงว่ำหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนน้อยกว่ำกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรพัย์ของตลำด Beta มำกกว่ำ 1 แสดงว่ำ 
หลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนมำกกว่ำกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด 
Tracking Error : เพื่อให้พิจำรณำควำมผันผวนของส่วนต่ำงของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้ีวัด ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถึงประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวมว่ำมีกำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดัชนีช้ีวัด มำกน้อยเพียงใด เช่น 
หำกกองทุนรวมมีค่ำ TE ต่ ำ แสดงว่ำ อัตรำผลตอบแทนของกองทุนมีกำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดัชนีช้ีวัดในอัตรำที่ต่ ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนอ้ีำงอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่ำ TE สูง 
แสดงว่ำอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมมีกำรเบี่ยงเบนออกจำกดัชนีช้ีวัดในอัตรำที่สูง ดังนั้น โอกำสที่ผลตอบแทนกำรลงทุนจะเป็นไปตำมผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น 
Yield to Maturity : อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้โดยถือจนครบก ำหนดอำยุ ซ่ึงค ำนวณจำกดอกเบี้ยที่จะได้รบัในอนำคตตลอดอำยุตรำสำรและเงินต้นที่จะได้รับคืนน ำมำคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน 
โดยใช้วัดอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมตรำสำรหนี ้ค ำนวณจำกค่ำเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักของ Yield to Maturity ของตรำสำรหนีแ้ต่ละตัวที่กองทุนมีกำรลงทุน และเนื่องจำก Yield to Maturity มีหน่วยมำตรฐำนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี 
จึงสำมำรถน ำไปใช้เปรียบเทียบอัตรำผลตอบแทนระหว่ำงกองทุนรวมตรำสำรหนีท้ี่มีนโยบำยถือครองตรำสำรหนี้จนครบก ำหนดอำยุและมีลักษณะกำรลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ช้ัน 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 

ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศัพท์ : 0-2786-2000 

www.uobam.co.th 

ค าอธ ิบาย 
Maximum Drawdown : เปอร์เซ็นต์ผลขำดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณทีี่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจำกระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรบัตัวลดลง ค่ำ Maximum 
Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทรำบถึงควำมเส่ียงที่อำจจะขำดทุนจำกกำรลงทุนในกองทุนรวม 
Recovering Period : ระยะเวลำกำรฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทรำบถึงระยะเวลำต้ังแต่กำรขำดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลำที่ฟืน้กลับมำที่เงินทนุเริม่ต้นใช้ระยะเวลำนำนเท่ำใด 
อัตร าส่วนหมุนเว ียนการลงทุน : ควำมถ่ีของกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ในพอรต์กองทุนในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหนึ่ง โดยค ำนวณจำกมูลค่ำที่ต่ ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูลค่ำกำรซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่ำกำรขำยหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลำ 1 
ปีหำรด้วยมูลค่ำ NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลำเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่ำ portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดกำรกองทุนและท ำให้มีต้นทนุกำรซ้ือขำยหลักทรพัย์ที่สูง 
จึงต้องพิจำรณำเปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมเพื่อประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว 
Sharpe Ratio : อัตรำส่วนระหวำ่งผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรยีบเทียบกับควำมเส่ียงจำกกำรลงทุน โดยค ำนวณจำกผลต่ำงระหวำ่งอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรำผลตอบแทนที่ปรำศจำกควำมเส่ียง (risk-free rate) 
เปรียบเทียบกับค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่ำ Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตรำผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มข้ึนเพื่อชดเชยกับควำมเส่ียงที่กองทุนรวมรับมำ โดยกองทุนรวมทีมี่ค่ำ Sharpe Ratio 
สูงกว่ำจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภำพในกำรบรหิำรจัดกำรลงทนุทีดี่กว่ำ เนื่องจำกได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่ำภำยใต้ระดับควำมเส่ียงเดียวกัน 
Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวดั (benchmark) โดยค่ำ Alpha ที่สูง หมำยถึง กองทุนสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้สูงกว่ำดัชนีช้ีวัด 
ซ่ึงเป็นผลจำกประสิทธิภำพของผู้จัดกำรกองทุนในกำรคัดเลือกหรอืหำจังหวะเข้ำลงทุนในหลักทรพัย์ได้อย่ำงเหมำะสม 
B eta : ระดับและทิศทำงกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของหลักทรพัย์ในพอรต์กำรลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตรำกำรเปล่ียนแปลงของตลำด Beta น้อยกว่ำ 1 
แสดงว่ำหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนน้อยกว่ำกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรพัย์ของตลำด Beta มำกกว่ำ 1 แสดงว่ำ 
หลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนมำกกว่ำกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด 
Tracking Error : เพื่อให้พิจำรณำควำมผันผวนของส่วนต่ำงของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้ีวัด ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถึงประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวมว่ำมีกำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดัชนีช้ีวัด มำกน้อยเพียงใด เช่น 
หำกกองทุนรวมมีค่ำ TE ต่ ำ แสดงว่ำ อัตรำผลตอบแทนของกองทุนมีกำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดัชนีช้ีวัดในอัตรำที่ต่ ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนอ้ีำงอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่ำ TE สูง 
แสดงว่ำอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมมีกำรเบี่ยงเบนออกจำกดัชนีช้ีวัดในอัตรำที่สูง ดังนั้น โอกำสที่ผลตอบแทนกำรลงทุนจะเป็นไปตำมผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น 
Yield to Maturity : อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้โดยถือจนครบก ำหนดอำยุ ซ่ึงค ำนวณจำกดอกเบี้ยที่จะได้รบัในอนำคตตลอดอำยุตรำสำรและเงินต้นที่จะได้รับคืนน ำมำคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน 
โดยใช้วัดอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมตรำสำรหนี ้ค ำนวณจำกค่ำเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักของ Yield to Maturity ของตรำสำรหนีแ้ต่ละตัวที่กองทุนมีกำรลงทุน และเนื่องจำก Yield to Maturity มีหน่วยมำตรฐำนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี 
จึงสำมำรถน ำไปใช้เปรียบเทียบอัตรำผลตอบแทนระหว่ำงกองทุนรวมตรำสำรหนีท้ี่มีนโยบำยถือครองตรำสำรหนี้จนครบก ำหนดอำยุและมีลักษณะกำรลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้ 
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