
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน มิถนุายน 2564 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 81.50

Foreign Investment Allocation มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

11.6552

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผูจ้ัดการกองทนุ 30 กนัยายน 2562

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

กองทนุรวมผสม กองทนุรวมทีม่นีโยบายเปิดใหม้กีาร

ลงทนุในกองทนุรวมอื่นภายใต ้บลจ. เดยีวกนั (Cross 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** Investing Fund) กองทนุรวมหนว่ยลงทนุ (Fund of Funds)

UROCK-SSF 4.16 4.54 15.08 N/A N/A N/A 4.54 17.29 กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเส่ียงตา่งประเทศ

Benchmark *** 1.94 3.91 8.00 N/A N/A N/A 3.91 8.00 การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 3.18 5.04 7.90 N/A N/A N/A 5.04 8.04 ทกุวันท าการซ้ือหนว่ยลงทนุภายใน 15.30น.*

ความผนัผวนของตวัชี้วดั 0.16 0.23 0.34 N/A N/A N/A 0.23 0.33 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ทกุวันท าการขายคืนหนว่ยลงทนุภายใน 14.00น.*

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมม่กีารจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ ไมก่ าหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน ไมก่ าหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน  ภายใน 5 วันท าการนบัถัด

จากวันค านวณมลูค่าทรัพยสิ์นสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ

ราคาหนว่ยลงทนุของวันรับซ้ือคืนหนว่ยลงทนุ

(ปัจจบุนั T+5)

*โปรดศึกษาปฏิทนิวันซ้ือขายกองทนุ

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

(รอ้ยละของมลูค่าหนว่ยลงทนุ)

ตัง้แตจ่ัดตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่30 มถินุายน 2564 ค่าธรรมเนียมการขาย **

สดัสว่นการลงทนุ ไมเ่กิน 2.0% (ปัจจบุนัยกเวน้)

1. หนว่ยลงทนุของกองทนุระหว่างประเทศ 93.53% ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน **

2. อื่น ๆ 6.47% ไมเ่กิน 2.0% (ปัจจบุนัยกเวน้) 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น

สับเปลีย่น-เขา้   เทา่กบัค่าธรรมเนยีมการขาย 

สับเปลีย่น-ออก   200 บาทตอ่รายการ

(ในกรณีทีเ่ป็นการสับเปลีย่นระหว่างกองทนุ SSF ภายใตก้าร

รายช่ือหลกัทรพัย์ บริหารของบริษทัจัดการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมดงักลา่ว)

1.หนว่ยลงทนุ : BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Global Allocation Fund D2 USD 26.69% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 

2.หนว่ยลงทนุ : United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) 20.28% (รอ้ยละของมลูค่าทรัพยสิ์นสทุธิ) 

3.หนว่ยลงทนุ : Fidelity Global Multi Asset Income Fund 14.58% ค่าธรรมเนียมการจดัการ **

4.หนว่ยลงทนุ : United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176) 9.20%  ≤ 2.14% ตอ่ปี 

5.หนว่ยลงทนุ : Wellington Global Innovation Fund 8.15% ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

6.อื่นๆ 21.10% ≤ 0.08025% ตอ่ปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.4280% ตอ่ปี

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ≤ 2.70175% ตอ่ปี

** หากกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภาย

ใตก้ารจัดการเดียวกนั (กองทนุปลายทาง) บลจ.จะไม่เรียก

เก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับ

ซ้ือคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือค่าธรรมเนียมการจัดการ

ซ า้ซอ้นกบักองทนุปลายทาง

หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็นอตัราที่

รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี 

หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : UROCKSF TB ขอ้มลู ณ 30 มิถนุายน 2564

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

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

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

การลงทนุมคีวามเส่ียง ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงือ่นไขผลตอบแทน ความเส่ียงและผลการด าเนนิงานของกองทนุก่อนการตดัสินใจลงทนุ  ผูล้งทนุควรศึกษาขอ้มลูเกีย่วกบั

สิทธิประโยชนท์างภาษทีีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมดงักล่าวดว้ย กองทนุนีล้งทนุในตา่งประเทศ จึงมคีวามเส่ียงทีท่างการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่กิดวิกฤตการณท์ีไ่มป่กต ิท าให้

กองทนุไมส่ามารถน าเงนิกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดร้ับคืนเงนิตามระยะเวลาทีก่ าหนด เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการ

ด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจัดการลงทนุ รางวัลและการจัดอันดบัขา้งตน้ไมไ่ดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจัดการลงทนุ กองทนุนีม้คีวาม

เส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่นทีอ่าจเกิดขึน้จากการลงทนุในตา่งประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินจิของผูจ้ัดการกองทนุรวม แตเ่นือ่งจากกองทนุไมไ่ดป้้องกนัความเส่ียงอัตราแลกเปลีย่นทัง้

จ านวน ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้ับก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น/หรือไดร้ับเงนิคืนต า่กว่าเงนิลงทนุเร่ิมแรกได ้ผลการด าเนนิงานในอดตี/ผลการเปรียบเทยีบผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาด

ทนุ มไิดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต อัตราผลตอบแทนรอ้ยละ 8 ตอ่ปีทีใ่ชเ้ป็นตวัชี้วัดผลการด าเนนิงานของกองทนุเกิดจากการท าแบบจ าลองการลงทนุยอ้นหลงั 10 ปี ซ่ึงกองทนุมไิดร้ับประกนั

ผลตอบแทนดงักล่าว และผูล้งทนุอาจไดร้ับผลตอบแทนตดิลบหรือนอ้ยกว่าอัตราผลตอบแทนทีก่ าหนดเป็นตวัชี้วัดได ้

ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ CIS กองทนุ Infra กองทนุ property กองทนุ Private equity หรือ กองทนุอีที

เอฟ (ETF) (กองทนุปลายทาง) ตัง้แต่ 2 กองทนุขึน้ไป กองทนุปลายทางอาจมีนโยบายลงทนุหรือมีไวซ่ึ้ง

ทรัพยสิ์นอย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่างดงันี ้ตราสารทนุ ตราสารหนี ้โครงสรา้งพ้ืนฐาน 

อสังหาริมทรัพย ์ทรัพยสิ์นทางเลอืก เชน่ ทองค า และ/หรือน า้มนัดิบ และ/หรือสินคา้โภคภณัฑ ์และ/หรือ

หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นใดตามทีก่ฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด กองทนุปลายทางอาจลงทนุหรือมีไวซ่ึ้งตรา

สารหนีท้ีม่ีอนัดบัความน่าเชื่อถือต า่กว่าทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-investment grade) ตราสารหนีท้ีไ่ม่ไดร้ับ

การจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทนุทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(Unlisted 

securities) โดยขึน้อยูก่บันโยบายการลงทนุของกองทนุปลายทางนัน้ๆ ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในกองทนุ

ปลายทางโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่า 80% ของมลูค่า NAV และกองทนุจะลงทนุในกองทนุใด

กองทนุหนึง่โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่เกนิ 79% ของมลูค่า NAV

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)
กองทนุ

* % ต่อปี ** หากกองทนุรวมจัดตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการด าเนินงานทีแ่สดงจะเป็นตามทีเ่กดิขึน้จริง แต่หากกองทนุรวมจัดตัง้ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป ผลการด าเนินงานที่

แสดงจะเป็น % ต่อปี ***ดชันีอตัราผลตอบแทนรอ้ยละ 8 ต่อปี (สัดส่วน 100% ของมลูค่าทรัพยสิ์นสทุธิ) กองทนุใชอ้ตัราผลตอบแทนรอ้ยละ 8 ต่อปีเป็นตวัชี้วัด

ผลการด าเนินงานในอดีตมิไดย้ืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต  โปรดศึกษาขอ้มลูเพ่ิมเติมในหนงัสือชี้ชวน
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Benchmark

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฮารโ์มน-ีร็อค ฟันด ์หนว่ย

ลงทนุชนดิเพ่ือการออม

(UROCK-SSF)



AIMC Category Performance Report 

Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds 

© 2014 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; 
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. 

  
Return (%) Standard Deviation (%)

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

Equity General

5th Percentile 6.42 23.97 36.45 6.74 6.76 8.24 10.01 9.89 12.67 14.44 13.06 12.35

25th Percentile 0.83 14.97 23.11 1.87 3.62 6.96 11.67 11.95 15.21 18.55 15.58 15.83

50th Percentile -0.96 12.00 15.92 0.03 2.52 5.90 12.73 13.08 16.43 19.55 16.55 16.22

75th Percentile -2.24 9.55 13.25 -1.76 1.22 4.94 13.85 13.77 17.09 20.55 17.40 16.62

95th Percentile -4.46 5.37 6.30 -4.74 -0.96 3.13 15.33 15.78 18.74 23.08 18.70 18.03

Equity Large Cap

5th Percentile -0.63 15.01 26.77 4.95 7.41 8.23 12.00 12.37 16.39 18.65 15.86 15.67

25th Percentile -1.31 11.36 20.07 0.82 4.09 7.10 12.65 13.01 16.69 19.85 16.61 16.04

50th Percentile -1.92 8.19 12.99 -0.73 3.06 5.80 13.19 13.99 17.47 20.79 17.19 16.55

75th Percentile -3.39 6.37 9.92 -3.37 1.90 4.65 13.67 14.56 18.85 22.54 18.42 17.02

95th Percentile -11.14 4.36 5.46 -7.61 -1.54 4.09 18.23 20.98 26.65 27.94 20.77 17.68

Equity Small - Mid Cap

5th Percentile 10.61 40.05 64.54 18.92 11.98 13.27 12.74 14.89 22.51 19.20

25th Percentile 7.50 31.22 55.52 12.46 9.09 13.50 12.90 15.40 23.65 20.53

50th Percentile 4.72 27.97 45.99 11.43 7.67 13.82 13.27 16.15 24.07 20.97

75th Percentile 1.79 24.48 44.08 6.06 5.74 14.73 14.24 17.16 24.78 21.70

95th Percentile 1.56 23.63 35.27 3.73 3.86 18.13 16.31 19.06 27.06 22.54

European Equity

5th Percentile 11.58 19.51 57.64 14.49 13.70 5.98 9.50 10.10 13.23 15.01 12.52 13.25

25th Percentile 10.05 16.94 38.72 12.25 11.31 5.59 10.91 11.08 13.94 16.86 13.87 14.09

50th Percentile 6.93 15.01 29.41 8.41 9.49 5.10 12.22 12.80 14.36 17.86 14.68 15.13

75th Percentile 5.30 13.81 26.64 6.60 8.74 4.62 12.89 13.62 16.68 20.27 16.78 16.18

95th Percentile 3.33 12.03 20.88 5.24 6.52 4.22 14.62 14.83 17.51 25.99 18.31 17.02

Foreign Investment Allocation

5th Percentile 7.07 11.00 37.38 12.50 13.21 10.36 1.50 1.67 2.27 5.74 5.55 9.22

25th Percentile 4.79 7.50 23.87 7.87 7.20 8.41 4.09 4.31 4.85 8.64 7.65 10.17

50th Percentile 3.97 6.03 15.91 5.13 4.77 4.67 5.79 6.53 6.66 10.10 8.31 13.00

75th Percentile 2.22 3.03 11.57 4.01 3.64 2.69 8.90 10.41 11.39 12.43 10.42 14.04

95th Percentile 0.42 0.23 6.16 1.54 1.57 1.35 14.43 18.93 17.91 17.67 15.27 14.52

Fund of Property Fund - Thai

5th Percentile 4.03 4.02 -5.71 1.64 3.10 8.63 9.12 12.13 10.63 18.54 14.65 13.10

25th Percentile 3.67 3.30 -6.74 0.82 2.39 8.28 9.77 12.72 11.45 19.32 15.08 13.32

50th Percentile 3.09 2.60 -7.94 0.65 1.74 7.83 10.88 14.19 12.62 20.07 15.93 13.59

75th Percentile 2.68 1.40 -8.77 -0.07 0.24 7.39 11.24 14.51 13.35 20.80 16.41 13.86

95th Percentile 2.64 1.08 -9.65 -1.23 -0.29 7.04 11.39 14.86 13.64 21.69 17.03 14.08

Global Bond Discretionary F/X
Hedge or Unhedge

5th Percentile 2.72 5.90 12.83 4.76 3.31 2.05 1.43 1.73 1.78 2.93 2.52 5.28

25th Percentile 2.24 2.86 8.98 4.28 2.47 1.58 1.68 1.92 2.30 4.49 2.75 6.04

50th Percentile 1.68 1.05 6.93 3.11 1.86 0.95 1.93 2.22 2.62 6.10 3.46 6.39

75th Percentile 1.16 -0.63 2.94 2.29 -0.16 -0.50 2.36 2.96 3.23 7.10 5.19 6.98

95th Percentile 0.44 -2.38 0.69 -0.36 -1.51 -1.82 4.52 4.32 5.35 8.74 6.51 7.71

Global Bond Fully F/X Hedge

5th Percentile 3.05 1.82 9.14 4.57 2.71 2.98 0.40 1.13 1.67 1.90 3.28 3.19

25th Percentile 2.23 0.68 6.45 4.10 2.42 2.98 1.37 2.18 2.27 3.65 4.03 3.19

50th Percentile 1.91 0.30 3.70 3.88 2.06 2.98 2.24 2.51 2.29 6.26 4.97 3.19

75th Percentile 0.69 -0.70 2.62 3.75 1.93 2.98 2.58 3.00 2.79 6.40 5.30 3.19

95th Percentile 0.10 -1.28 1.46 2.81 1.83 2.98 3.15 3.07 3.69 6.91 5.56 3.19
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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.  

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
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กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฮารโ์มน-ีร็อค ฟนัด ์

United Harmony-RockFund : UROCK-M 

(หนว่ยลงทนุชนดิเพือ่การออม: UROCK-SSF) 

กองทุนรวมผสม 

กองทุนรวมทีม่นีโยบายเปิดใหม้กีารลงทุนในกองทุนรวมอืน่
ภายใต ้บลจ. เดยีวกนั (Cross Investing Fund) 

กองทุนรวมเพือ่การออม (Super Saving Fund: SSF) 

กองทุนรวมหนว่ยลงทุน (Fund of Funds) 

กองทุนรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2564 
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ทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ 

กองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity 

หรอื กองทนุอทีเีอฟ (ETF) (กองทนุปลายทาง) ตัง้แต ่2 กองทนุขึน้ไป โดยจะม ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

ความเสีย่งตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ทัง้นี ้

กองทนุปลายทางอาจมนีโยบายลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่ง ดังนี ้ตราสารทุน 

ตราสารหนี้ โครงสรา้งพืน้ฐาน อสังหารมิทรัพย ์ทรัพยส์นิทางเลอืก เชน่ ทองค า และ/หรอืน ้ามันดบิ และ/หรอื

สนิคา้โภคภณัฑ ์และ/หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ใดตามทีก่ฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด นอกจากนีก้องทนุปลายทาง

อาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารหนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืต า่กวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-investment grade) 

ตราสารหนีท้ีไ่มไ่ดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) และตราสารทุนทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์

(Unlisted securities) โดยขึน้อยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนัน้ๆ ทัง้นี้กองทุนจะลงทุนใน

กองทนุปลายทางโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

รวมทัง้อาจกูย้มืหรอืท าธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์ธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื หรอืธุรกรรมการซือ้โดยมี

สญัญาขายคนื (Reverse Repo) และอาจจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตาม

หลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ใด 

หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อ

ป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น (FX Hedging) ตามดุลยพนิจิของผูจ้ัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ

สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งอาจมตีน้ทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสีย่ง 

โดยอาจท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 

อยา่งไรก็ตาม กองทนุมไิดรั้บประกนัผลตอบแทน และผูล้งทนุอาจไดรั้บผลตอบแทนทีล่ดลงต ่ากวา่อตัราผลตอบแทน

ของดัชนชีีว้ัด โดยระยะเวลาการลงทนุทีเ่หมาะสมควรเป็นการลงทนุตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป 

 

ลักษณะทีส่ าคัญของกองทนุรวมอืน่ทีก่องทนุลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

(ขอ้มลู ณวันที ่30 มถินุายน 2563) 

 

สรุปสาระส าคญัของ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อนิคมั โฟกสั ฟนัด ์(UIF-N) 

บรษิทัจดัการ บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

วนัทีจ่ดทะเบยีน 2 กมุภาพันธ ์2559 

ประเภทกองทุน กองทนุรวมผสมประเภท Feeder Fund 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

นโยบายการลงทุน กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชือ่ UNITED GLOBAL 

DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus Trust - Class USD Dist ซึง่

เป็นกองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป (Retail Fund) จัดตัง้และบรหิารจัดการโดย UOB 

Asset Management Ltd. 

นโยบายการลงทุนของกองทุน

ตา่งประเทศ 

กองทนุ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus 

Trust - Class USD Dist เป็นกองทนุรวมตา่งประเทศซึง่จดทะเบยีนในประเทศ 

Singapore โดยกองทนุดังกลา่วมวีัตถปุระสงคใ์นการลงทนุเพือ่สรา้งรายรับอย่าง

สม ่าเสมอใหแ้กผู่ล้งทนุ และการเตบิโตของเงนิลงทนุในระยะกลางและระยะยาวโดย

กองทนุหลักจะลงทนุในทรัพยส์นิทีห่ลากหลายซึง่รวมถงึทรัพยส์นิประเภทดัง้เดมิ 

(เชน่ ตราสารทนุ และตราสารหนี ้เป็นตน้) และทรัพยส์นิทางเลอืกตา่งๆ ทั่วโลก (เชน่ 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร ? 
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สรุปสาระส าคญัของ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อนิคมั โฟกสั ฟนัด ์(UIF-N) 

หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์ตราสารหนีแ้ปลงสภาพ หุน้กู ้

บรุมิสทิธแิละสกลุเงนิ เป็นตน้) 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

ตวัชีว้ดั ดชัน ีFTSE World Government Bond 10+ Years USD (Hedged) ซึง่เป็นดัชนี

เปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานของกองทนุหลัก (Master Fund) ปรับดว้ยอัตรา

แลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน (75%), ดชันี 

MSCI AC World ซึง่เป็นดัชนเีปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานของกองทนุหลัก (Master 

Fund) ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณ

ผลตอบแทน (25%) 

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆของกองทุน 

(ตอ่ปี ของมูลคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมูลคา่หนี้สนิทัง้หมดทียั่งไม่ไดร้วมคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูล

ผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ของชว่งตัง้แตว่นัถัดจากวนัทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธคิรัง้ลา่สดุ

จนถงึวนัทีค่ านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ ปัจจบุัน) 

คา่ธรรมเนยีมการจดัการ ไมเ่กนิ 2.14% 

คา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน ์ ไมเ่กนิ 0.08025% 

คา่ธรรมเนยีมการทะเบยีน ไมเ่กนิ 0.4280% 

 

หมายเหต:ุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงการลงทนุในกองทนุรวมอืน่ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดชันชีีว้ัด (Active management) 
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1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาตราสารทีก่องทนุรวมไปลงทนุซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้หรอืลดลงจน
ต ่ากวา่มลูคา่ทีล่งทนุและท าใหข้าดทนุได ้

2. ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว (3 ปีขึน้ไป) โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทุน
ในตราสารหนีท้ั่วไป 

3. ผูล้งทุนทีมุ่่งหวังผลตอบแทนทีเ่หมาะสมโดยกองทุนมรีูปแบบการบรหิารทีมุ่่งหวังอัตราผลตอบแทนเฉลีย่
8% ต่อปีส าหรับระยะเวลาการลงทุน 3 ปีขึน้ไปโดยเบือ้งตน้กองทุนประมาณการลงทุนในสนิทรัพยท์ีม่คีวามเสีย่งสูง
เชน่ตราสารทนุและทรัพยส์นิทางเลอืกในสดัสว่นปานกลางถงึคอ่นขา้งสงู (เชน่โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมเ่กนิรอ้ย
ละ 80 และรอ้ยละ 20 ตามล าดับของNAV) ทัง้นี้สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวสามารถปรับไดต้ามความเหมาะสมของ
สภาวะตลาด 

4. ผูล้งทนุทีส่ามารถถอืหน่วยลงทนุไดไ้มน่อ้ยกวา่ 10 ปี นับจากวันทีล่งทนุ 
 

 

กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

2. ผูล้งทนุทีไ่มส่ามารถถอืหน่วยลงทนุไดไ้มน่อ้ยกวา่ 10 ปี นับจากวันทีล่งทนุ 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุผสมทีม่ลีักษณะแบบMulti – asset ซึง่สดัสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิประเภทตา่งๆ
ของกองทนุเปิดยไูนเต็ดฮารโ์มนี-ร็อคฟันดม์กีารจัดสรรแบบยดืหยุน่ (Dynamic asset allocation) จงึท าให ้
สดัสว่นการลงทนุในแตล่ะประเภททรัพยส์นิสามารถเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่แสวงหาผลตอบแทนทีเ่หมาะสมซึง่
ขึน้อยูก่บัสภาวะเศรษฐกจิและตลาดในขณะนัน้ 

2. อตัราผลตอบแทน 8% ทีใ่ชเ้ป็นตัวชีว้ัดของกองทนุเกดิจากการจัดท าแบบจ าลองการลงทนุยอ้นหลัง 10 ปี 
ซงึกองทุนมไิดรั้บประกนัผลตอบแทนดังกลา่ว และผูล้งทนุอาจไดรั้บผลตอบแทนตดิลบหรอืนอ้ยกว่าอัตรา
ผลตอบแทนทีก่ าหนดเป็นตัวชีว้ัดได ้

3. กองทุนนี้ออกแบบมาส าหรับการสรา้งผลตอบแทนการลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว (3 ปีขึน้ไป) โดย
ผูจ้ัดการกองทุนจะพจิารณาภาพรวมเศรษฐกจิเพือ่ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในระดับความเสีย่งปานกลาง
คอ่นขา้งสงูดังนัน้ผลตอบแทนในระยะสัน้อาจมคีวามผันผวนได ้

4. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึง่อยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการไดโ้ดยไม่จ ากัด
อัตราส่วนซึง่อาจจะกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อันอาจเกดิจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกันดังนัน้บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานทีป้่องกันธุรกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ดังกล่าวเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนของทัง้กองทุนรวมตน้ทางและกองทุนรวม
ปลายทางโดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรอืทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

5. กองทุนรวมนี้อาจลงทุนเพือ่ป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น (FX Hedging) ตามดุลยพนิจิของผูจ้ัดการกองทุน
ดังนัน้ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรอืไดรั้บก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

6. กองทุนมกีารลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน (Efficient Portfolio Management)
รวมถงึอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงท าใหก้องทุนรวมมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลักทรัพย์
อา้งองิโดยตรงเนื่องจากใชเ้งนิลงทุนจ านวนทีน่อ้ยกวา่จงึมกี าไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรงจงึ
เหมาะสมกบัผูล้งทุนทีรั่บความเสีย่งไดโ้ดยค านงึถงึประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงคก์ารลงทุนและฐานะการเงนิของผู ้
ลงทนุเอง 

7. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิาผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย 

8. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) ตราสารหนี้
ที่ไม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ (Unrated) และตราสารทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์
(Unlisted securities) ดังนัน้ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินัดช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารซึง่ส่งผลใหผู้ล้งทุน
ขาดทนุจากการลงทนุบางสว่นหรอืทัง้จ านวนได ้

9. กองทนุรวมมกีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทุน เป็นชนดิเพือ่ผูล้งทนุทั่วไปและชนดิเพือ่การออม ทัง้นี ้ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ไมส่ามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหวา่งชนดิหน่วยลงทุนได ้และบรษัิทจัดการจะแยกค านวณมลูคา่หน่วยลงทุน
ของหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ ซึง่อาจจะมมีลูคา่เทา่กนัหรอืแตกตา่งกนัได ้

10. ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนท์างภาษีทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออม ดว้ย 

11. ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรอืน าไปค ้าประกนัได ้

12. ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไม่ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากไมป่ฏบิัตติามเงือ่นไขการลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์
ทางภาษีทีเ่คยไดรั้บภายในก าหนดเวลา มฉิะนัน้จะตอ้งช าระเงนิเพิม่และเบีย้ปรับตามกฎหมาย 

13. บรษัิทจัดการอาจหยุดรับค าสั่งซือ้หรอืขายหน่วยลงทุน หรอืสับเปลีย่น (ขาเขา้) เป็นการชัว่คราว หรอืถาวรได ้ในกรณีที่
บรษัิทจัดการเห็นวา่การหยดุรับค าสั่งสบัเปลีย่นดังกลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรอืมผีลกระทบในทางทีด่ตี่อกองทนุเปิด
และผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

14. กองทุนอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 
 

ต ่า                                                            สงู 
 

 

 
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) (ขอ้มลู เดอืนกมุภาพันธ ์2564)  

ต ่า                                                               สงู 
 

 

ต ่า                                                               สงู 
 

 

ต ่า                                                     สงู 

 

    

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น(Exchange rate risk) 

ต ่า                                                           สงู 

 

 

หมายเหต:ุ  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น 94.73 %ของเงนิ

ลงทนุในตา่งประเทศ 

(ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 

ทัง้นี้ ทา่นสามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

≤ 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% 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 

การลงทนุกระจกุตวัใน  

ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจกุตวัใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 

การลงทนุกระจกุตวัราย

ประเทศรวม 
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% ของ NAV 

 

 

ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    หน่วยลงทนุ : กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคัม โฟกสั ฟันด ์ 35.76 

2.    หน่วยลงทนุ : กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ควอลติี ้โกรท ฟันด ์ 17.74 

3.    หน่วยลงทนุ : United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) 8.33 

4.    หน่วยลงทนุ : กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด ์ 6.06 

5.    หน่วยลงทนุ : United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD 
REF (SG9999001176) 

5.19 

หมายเหตขุอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00683 

 

 

 

หน่วยลงทนุ : กองทนุเปิด 
ยไูนเต็ด อนิคมั         

โฟกสั ฟันด ์ 35.76%

หน่วยลงทนุ : กองทนุเปิด 
ยไูนเต็ด โกลบอล ควอลติี้

โกรท ฟันด ์17.74%

หน่วยลงทนุ : United 
Global Quality Growth 
Fund (Class USD Acc)

8.33%

หน่วยลงทนุ : กองทนุเปิด 
ยโูอบ ีสมารท์              

โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด์
6.06%

หน่วยลงทนุ : United 
Global Healthcare Fund 
- Class (ACC) USD REF 

5.19%

อืน่ๆ 26.92%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00683
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รายละเอยีดเกีย่วกบัสดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุของกองทนุรวมอืน่ทีก่องทนุเปิด ยไูนเต็ด 

ฮารโ์มน-ีร็อค ฟนัด ์ลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

1. กองทนุเปิดยไูนเต็ดอนิคมัโฟกสัฟนัด ์(UIF-N) 

 

  

  

 

 

 
ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคมั โฟกสั ฟนัด ์

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    หน่วยลงทนุ : United Income Focus Trust - class USD 98.86 

2.    เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 3.86 

3. อืน่ๆ -2.72 
 

หมายเหต:ุ  ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 
ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ United Income Focus Trust - Class USD (Master Fund) 

 

 หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ีh่ttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00441/UIF-N 

และสามารถดขูอ้มลูกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี:่ www.uobam.com.sg 

% ของ NAV 

หนว่ยลงทุนของกองทุน 
ระหวา่งประเทศ 99.26% 

United Income Focus Trust - Class USD 

ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

UIF 

  ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 
 
 

หน่วยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง

ประเทศ 98.86%

เงนิฝากและตราสาร
หนีท้ีอ่อกโดยสถาบนั

การเงนิ 3.86%

อืน่ ๆ 
-2.72%

Financials
18.49%

Communication 
Services 8.45%

Information 
Technology

9.43%

Consumer 
Discretionary

6.55%

Health Care
8.51%

Consumer 
Staples 8.02%

Real Estate
6.35%

Industrials
5.94%

Others 21.63%
Cash 6.63%

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00441/UIF-N
http://www.uobam.com.sg/
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- เนื่องจากกองทนุยังไมค่รบรอบบญัช ีดังนัน้ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆและคา่ใชจ้า่ยรวมจงึเป็นเพยีงการประมาณการเบือ้งตน้เทา่นัน้ 

- หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน (กองทุนปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไม่

เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการจัดการซ ้าซอ้นกับกองทนุปลายทางเชน่หากกองทุนตน้ทางมมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ1,000 ลา้น

บาทและจัดสรรการลงทนุไปยังกองทนุปลายทางจ านวน 100 ลา้นบาทบรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการจัดการ

จาก (1) เงนิลงทุน 900 ลา้นบาทในอัตราทีก่องทุนตน้ทางก าหนดและ (2) เงนิลงทุน 100 ลา้นบาทในอัตราทีก่องทุน

ปลายทางก าหนดเป็นตน้ 

- ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวขา้งตน้ เป็นอัตราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี หรอืภาษีอืน่ใด

ท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0017 เป็นตน้ 

- ทัง้นี้ สามารถดคูา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่:  

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00683 

 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee):0.0000% ของ NAV 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
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การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้บั  
  ดงัน ัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ 

2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ

0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ 

0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ

5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ

2.70175 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00683
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คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เรยีกเก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย** 2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื** 2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 200 บาท/รายการ 200 บาท/รายการ*** 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมส่ามารถโอนหน่วยลงทนุได ้

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

* ทัง้นีบ้รษัิทจัดการอาจคดิคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้

** หากกองทนุลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกนั (กองทนุปลายทาง) บรษัิทจัดการจะ
ไมเ่รยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุและ/หรอืคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนซ ้าซอ้นกับกองทุน
ปลายทางเช่นหากกองทุนตน้ทางมมีูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ1,000 ลา้นบาทและจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุน
ปลายทางจ านวน 100 ลา้นบาทบรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและ/หรอืค่าธรรมเนยีมการ
รับซือ้คนืหน่วยลงทุนจากเงนิลงทุน 1,000 ลา้นบาทในอัตราทีก่องทุนตน้ทางก าหนดเท่านัน้โดยกองทุนปลายทาง
จะไมม่กีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทางเพิม่เตมิอกีเป็นตน้ 

***คา่ธรรมเนียมดังกลา่วจะเรยีกเก็บในกรณีทีเ่ป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปยังกองทนุรวมเพือ่การออมภายใตก้าร
บรหิารของบรษัิทจัดการอืน่ทัง้นี้ในกรณีทีเ่ป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมเพือ่การออมภายใตก้าร
บรหิารของบรษัิทจัดการบรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนียมดังกลา่ว 

 

หมายเหต:ุ  ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวขา้งตน้ เป็นอัตราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี 
หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัคา่ธรรมเนยีมของกองทุนรวมอืน่ทีก่องทนุเปิด ยไูนเต็ด ฮารโ์มน-ีร็อค ฟนัด ์ลงทนุเกนิกวา่
รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

1. กองทนุเปิดยไูนเต็ดอนิคมัโฟกสัฟนัด ์(UIF-N) 

 

 

 

 

 

-คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0013 เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00441/UIF-N 

 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.50 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 1.50** 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี
 

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดังกล่าวกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะคนไม่
เท่ากันได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้รายละเอยีดหลักเกณฑใ์นการคดิค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไวท้ีห่นา้ส านักงานของ
บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และจะจัดใหม้ขีอ้มลูไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 

หมายเหต:ุ  ขอ้มลูณวันที ่30 ธันวาคม 2563 
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การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้ับ  
ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

สงูสดุไมเ่กนิ  

2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ

0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ  

0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ

5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ

2.70175 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทุนหลกัของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคมั โฟกสั ฟนัด ์(UIF-N) 

 

 
 

ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 
 

 
 
 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศของกองทนุหลกัของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคมั โฟกสั ฟนัด์
(UIF-N) (Rebate fee): 0.5350% ของNAV 

 
หมายเหต:ุ  ขอ้มลูณวันที ่30 ธันวาคม 2563 
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1. ดชันชีีว้ดัดชันอีตัราผลตอบแทนรอ้ยละ 8 ตอ่ปี (สดัสว่น 100% ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ 

เนื่องจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลายหลายทรัพย์สนิ ทัง้ตราสารทุน ตราสารหนี้ 

ทรัพยส์นิทางเลือก หรือทรัพยส์นิอืน่ใดที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่ผูจั้ดการกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนใน

หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิตา่งๆ เพือ่ใหไ้ดรั้บผลตอบแทนในระดับความเสีย่งทีค่าดหวังใหเ้หมาะสมกับสภาวะตลาดในแตล่ะขณะ 

ซึง่บรษัิทจัดการไดจั้ดท าแบบจ าลองการลงทุนยอ้นหลัง 10 ปี โดยหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิที่กองทุนเขา้ลงทุนอาจมีค่า

สหสัมพันธ ์(Correlation) ใกลเ้คยีงศนูยห์รอืตดิลบ ท าใหก้ารเคลือ่นไหวของราคาทรัพยส์นิไมส่อดคลอ้งกันในทุกขณะ ดว้ย

ลักษณะการบรหิารการลงทนุเชน่นี้ บรษัิทจัดการตอ้งอาศัยความยดืหยุน่สงูในการปรับเปลีย่นทรัพยส์นิทีล่งทนุรวมถงึสดัสว่นการลงทนุ

ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะตลาด บรษัิทจัดการจงึเห็นวา่การก าหนดตัวชีว้ัดแบบระบปุระเภททรัพยส์นิและสัดสว่นการลงทนุทีช่ดัเจน 

จะไม่สามารถสะทอ้นรูปแบบการลงทุนทีต่อ้งปรับเปลีย่นตามสภาวะตลาดอยา่งรวดเร็วได ้บรษัิทจัดการจงึเห็นว่าการใชอ้ัตรา

ผลตอบแทนขัน้ต า่ (Hurdle Rate) รอ้ยละ 8 ตอ่ปีเป็นตัวชีว้ัดทีเ่หมาะสมในการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุ 

อยา่งไรก็ตาม อตัราผลตอบแทนทีใ่ชเ้ป็นตัวชีว้ดัขา้งตน้ เป็นเพยีงการก าหนดตัวชีว้ดัของกองทนุทีเ่กดิจากการจัดท าแบบจ าลองการ
ลงทุนยอ้นหลัง 10 ปี ทีค่ านวณจากผลตอบแทนของดัชนีในตลาด ซึง่ประกอบดว้ยแต่ละทรัพยส์นิในการลงทุนตามสัดสว่นดังนี้ 
Bloomberg Barclays Global-Aggregate TR Hedged USD (10%), Global Aggregate Credit TR Hedged USD (5%), Global High 
Yield TR Hedged USD (5%), SET Index TRI (5%) MSCI ACWI Net Return INDEX (30%) MSCI ACWI Quality USD Net 
Return Index (22%), NASDAQ Index TR (15%), SET Property Fund & REITs TR (2.5%), FTSE EPRA Nareit Global REITs 
NR USD (2.5%) และ LBMA Gold Price AM USD (3%) โดยแมแ้บบจ าลองดังกลา่วจะใชผ้ลตอบแทนของดัชนแีตผ่ลการด าเนนิงาน
ดังกล่าวมไิดรั้บประกันผลตอบแทนในอนาคตทัง้นี้มูลค่าของทรัพยส์นิที่กองทุนลงทุนขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะนัน้ดังนัน้ผู ้
ลงทนุอาจไดรั้บผลตอบแทนนอ้ยกวา่หรอืมากกวา่อตัราผลตอบแทนทีก่ าหนดเป็นตัวชีว้ัดไดโ้ดยระยะเวลาการลงทนุทีเ่หมาะสมควรเป็น
การลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว (3 ปีขึน้ไป) 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

 

หมายเหตุ : ผลการด าเนนิงานปี 2563 เป็นผลการด าเนนิงานต ัง้แตว่นัที ่23 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่30 ธนัวาคม 2563 
(อนุมตักิารเพิม่หนว่ยลงทุนชนดิเพือ่การออม เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2563) 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี(หรอืต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ) คอื -4.7959% 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 6.85% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานณจดุขายคอื Foreign Investment Allocation 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00683 
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UROCK-SSF Benchmark

* ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นส ิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00683
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6. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ* 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม N/A 5.97% 50 10.08% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.58% 

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั N/A 1.94% 95 3.93% 95 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.43% 

ความผนัผวนของกองทนุ N/A 4.05% 25 5.80% 25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.85% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั N/A 0.16% 5 0.24% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.27% 

- กรณีผลตอบแทนทีม่อีายนุอ้ยกวา่1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนตามชว่งเวลา 

- เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ดจั้ดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการด าเนนิงาน
ของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี:่ https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00683 

 

 

ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Foreign Investment Allocation ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 

ขอ้ตกลงและเง ือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1.  ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต 
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ีw่ww.aimc.or.th 
 
3.  ผลการด าเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบแบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้ก าหนดของสมาคมบรษัิท

จัดการลงทนุโดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภทเดยีวกนัในระดับ
เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆโดยแบง่ออกเป็น 

• 5th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที5่เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

• 25th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที2่5เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

• 50th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที5่0เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

• 75th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที7่5เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

• 95th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที9่5เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4.  ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี 
 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุสามารถน าไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตารางจะทราบวา่
กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00683
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รายละเอยีดเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุรวมอืน่ทีก่องทนุเปิด ยไูนเต็ด ฮารโ์มน-ีร็อค ฟันด ์
ลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 

1. กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคมั โฟกสั ฟนัด ์(UIF-N) 

 

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการด าเนนิงาน 

 
 

 

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ* 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -4.50% 4.69% 75 5.75% 95 -4.49% 95 -1.72% 95 N/A N/A N/A N/A 1.70% 

ผลตอบแทนตัวชีวั้ด 11.60% 1.36% 95 8.33% 75 11.57% 25 6.28% 25 N/A N/A N/A N/A 5.01% 

ความผันผวนของกองทนุ 9.81% 2.36% 5 3.06% 5 9.99% 25 9.79% 50 N/A N/A N/A N/A 7.98% 

ความผันผวนของตัวชีวั้ด 12.17% 3.60% 5 5.16% 25 12.39% 50 7.73% 25 N/A N/A N/A N/A 6.79% 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

 - เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจั้ดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการ
ด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2563 

 - คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund//00441/UIF-N  
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https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00494/UIFRMF
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงักองทนุหลกัของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคมั โฟกสั ฟนัด ์(UIF-N) 

 

 

หมายเหต ุ:ผลการด าเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ 
มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต 

ขอ้มลูกองทนุหลักของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคัม โฟกสั ฟันด ์(UIF-N) ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 30 กนัยายน 2562 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้: ทกุวันท าการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดท าการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ าหนด 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ าหนด 

วนัท าการขายคนื: ทกุวันท าการ ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื     :  ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต ่า                :  ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันท าการถดัจากวันค านวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันท าการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการ
จัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุ
รวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุท าการในตา่งประเทศ
ดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุสามารถดวูันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิ
รายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 30 กนัยายน 2562 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 30 กนัยายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 30 กนัยายน 2562 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 30 กนัยายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) โทรศัพท ์: 0-2285-1555 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลงั 1 ปี (หรอืตัง้แตจ่ัดตัง้กองทนุ) เทา่กบั 90.00% 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

http://www.uobam.co.th/
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ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33           
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th 

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

รกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิท
จัดการจะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซต์
ของบรษัิทจัดการ  

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไมใ่ชก่ารฝากเงนิรวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝากจงึมี
ความเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงานก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน
ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวมหรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ทัง้นี้บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุป
ขอ้มลูส าคัญณวันที ่25 กมุภาพันธ ์2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการของกองทุน
รวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้งไมเ่ป็นเท็จและไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 

 

 

*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ
แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพื่อใหผู้ล้งทุน
ทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจ้ัดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ 
โดยค านวณจากมลูคา่ทีต่ า่กวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิ
ทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวม
ในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uobam.co.th/
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ขอ้มลูอืน่ๆ 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) 
กรณีกองทนุรวมตราสารหนี ้หมายถงึ เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ซ ึง่ขึน้กบัปัจจัยภายนอก 
เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะ
เปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกับการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมี
แนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหมก่็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมา
กอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขายในระดับราคาทีต่ ่าลง โดยกองทุนรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทุน (portfolio 
duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ต ่ากวา่ 

กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนจะเปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ
เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมคีา่ SD สงู แสดงว่า
กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 
 

2. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้(Interest Rate Risk) ความเสีย่งทัว่ไปทีร่าคาของตรา
สารหนีจ้ะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกบัการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้และตามปกตติราสารหนีท้ีม่อีายุ
คงเหลอืยิง่ยาวนานเท่าไรการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ก็จะยิง่มผีลกระทบต่อราคาของตราสารมากขึน้
เทา่นัน้ 
 

3. ความเสีย่งจากการด าเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถในการด าเนนิ
ธรุกจิของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการท าก าไร ฐานะการเงนิ และ
ความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 
 

4. ความเสีย่งจากความม ัน่คงของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึการพจิารณาจากอันดับความน่าเชือ่ถอื
ของตราสารทีล่งทนุ (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการช าระหนีโ้ดยพจิารณาจากผลการด าเนนิงาน
ทีผ่า่นมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ ดังตอ่ไปนี ้
ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธบิาย 

ระดบัทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสงูทีส่ดุมคีวามเสีย่งต า่ทีส่ดุทีจ่ะไม่

สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถอืวา่มคีวามเสีย่งต า่

มากทีจ่ะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งต า่ทีจ่ะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้าม

ก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด ้

ตามก าหนด 

ระดบัทีต่ า่กวา่น่า

ลงทนุ 

ต า่กวา่ 

BBB 

ต า่กวา่ 

BBB(tha) 
ต า่กวา่ Baa 

ต า่กวา่ 

BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้าม

ก าหนด 

 
5. ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทีม่อีนัดบัความนา่เชือ่ถอืต า่กวา่ระดบัทีล่งทุนได ้กองทุนสามารถ

ลงทนุในตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-investment Grade) และตราสาร
ทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated securities) กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกว่าการลงทุนใน
ตราสารหนี้ทีไ่ดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอืในระดับทีล่งทุนได ้คอื อาจมคีวามผันผวนของราคาตราสารหนี้
ทีล่งทนุ และโอกาสในการผดินัดช าระหนีท้ีส่งูขึน้ 
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6. ความเสีย่งจากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้บางประเภท

อาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพยพ์ืน้ฐานดังนัน้หากกองทุนมกีารลงทุนในหลักทรัพย์
ดังกลา่วยอ่มท าใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

 แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : 
 กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่น โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่ลดความ

เสีย่งเท่านัน้ ทัง้นี้การป้องกันความเสีย่งดังกล่าวอาจท าใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้
หากอัตราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกับทีก่องทุนคาดการณ์ไวอ้ยา่งไรก็ดกีองทุนยังคงมี
ความเสีย่งจากการทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัติาม ดังนัน้ เพือ่ลดความเสีย่งดังกลา่วกองทุนจะท าธรุกรรมกบัธนาคารที่
มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้หรอืธนาคารพาณชิย ์

 
7. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทุน (Country Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศที่

กองทนเขา้ไปลงทุนเชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืสาเหตุอืน่ๆ 
จนท าใหไ้มส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

 แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง: 
 บรษัิทจดัการจะวเิคราะหปั์จจัยตา่งๆรวมทัง้ตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาและยัง

สามารถปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลักไดต้ามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการชว่ยลดผลกระทบตอ่ราคามลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 
8. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของ

อตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุเชน่กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลารใ์นชว่งทีเ่งนิบาทออ่น แต่
ขายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน
ในชว่งทีบ่าทแข็งและขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทออ่นก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเชน่กันดังนัน้การป้องกัน
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืส าคัญในการบรหิารความเสีย่งจากดังกลา่ว  

 - อาจป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุรวม : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น
เนือ่งจากการป้องกนัความเสีย่งขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณาวา่จะป้องกนัความเสีย่ง
หรอืไม ่

 
9. ความเสีย่งจากขอ้จ ากดัการน าเงนิลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการ

เปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทนุลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง ขอ้ก าหนด กฎเกณฑห์รอืนโยบาย
ตา่งๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจท าใหไ้มส่ามารถช าระหนีไ้ดต้รงตามระยะเวลา
ที่ก าหนด รวมถงึอาจท าใหก้องทุนเกดิความเสีย่งจากสัญญาสวอ้ป และ/หรือสัญญาฟอรเ์วริด์ไดซ้ ึง่มผีลต่อ
ผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บจากการลงทนุ 

 แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : 
 บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทนุ ตลอดจน

ปัจจัยพืน้ฐานตา่งๆของประเทศทีก่องทนลงทนุอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ประเมนิความเสีย่งจากการลงทนุในประเทศ
นัน้ๆเพือ่ลดความเสีย่งในสวนนี ้

 
10. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) ซึง่เกดิขึน้จากการทีก่องทนุไมส่ามารถ

จ าหน่ายหลักทรัพยท์ีล่งทนุไดใ้นราคาทีเ่หมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควรหรอืตลาดหลักทรัพยท์ีก่องทนุ
ท าการซือ้ขายหลักทรัพยอ์าจจะหยุดรับค าสั่งซือ้ขายเนื่องจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ความเสีย่งขา้งตน้อาจ
สง่ผลกระทบตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ 

 

11. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก

กองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การ

ด าเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการด าเนนิงานทีผ่ันผวน

มากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 
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ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่

ในอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิ

จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบ

ต่ออตุสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการด าเนนิงานทีผ่ันผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลาย

หมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจาก

กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี ้ไมร่วมถงึการลงทุนในตราสาร

ทีผู่อ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทยซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน่ การเมอืง 

เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ

ลงทนุในหลายประเทศ 
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ผลการด าเนนิงานตามแบบจ าลองการลงทนุ(Back Test) 

แบบจ าลองนีจั้ดท าขึน้เพือ่ใหผู้ล้งทนุเขา้ใจกลยทุธก์ารลงทนุเทา่นัน้ และไมใ่ชผ่ลตอบแทนในอนาคตทีก่องทนุ
จะไดรั้บ 

1. เสมอืนวา่มกีารลงทนุตัง้แตพ่ฤศจกิายน 2552 - กรกฎาคม 2562 

 

 

 

Target Return 8.00 

Standard Deviation 10.29 

Sharpe Ratio 0.84 

Maximum Drawdown* -12.10 

* Maximum Drawdownหมายถงึผลขาดทนุสงูสดุทีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลาทีพ่จิารณา 

2. สมมตฐิานของผลการด าเนนิงานของแบบจ าลองไดแ้ก ่

1) จ านวนเงนิลงทนุของกองทนุเทา่กบั 100% แบง่ลงทนุตามสดัสว่นทกุวันดังนีล้งทนุในBloomberg 
Barclays Global-Aggregate TR Hedged USD (10%), Global Aggregate Credit TR Hedged USD (5%), 
Global High Yield TR Hedged USD (5%), SET Index TRI (5%) MSCI ACWI Net Return INDEX (30%) 
MSCI ACWI Quality USD Net Return Index (22%), NASDAQ Index TR (15%), SET Property Fund & 
REITs TR (2.5%), FTSE EPRA Nareit Global REITs NR USD (2.5%) และ LBMA Gold Price AM USD 
(3%)โดยถงึแมแ้บบจ าลองดังกลา่วจะใชผ้ลตอบแทนของIndex แตผ่ลการด าเนนิงานดังกลา่วไมไ่ดเ้ป็น
สิง่รับรองผลตอบแทนในอนาคต 

2) ขอ้มลูทางสถติขิองพอรต์การลงทนุมาจาก Morningstar 

3) ความถีข่องขอ้มลูทีใ่ชใ้นการท าแบบจ าลองเป็นขอ้มลูรายสปัดาห(์rebalance รายไตรมาส) 

 

ค าเตอืน: ผลการด าเนนิงานของกองทนุ อาจไมเ่ป็นไปตามทีร่ะบเุพิม่เตมิตาม Back test และไมไ่ดเ้ป็นการ
รับประกนัผลตอบแทนในอนาคต 

 

 


