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กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฮารโ์มน-ีร็อค ฟนัด์

United Harmony-RockFund : UROCK-M
(หนว่ยลงทนุชนดิเพือ่ผูล้งทนุท ัว่ไป : UROCK)

กองทนุรวมผสม

กองทนุรวมทีม่นีโยบายเปิดใหม้กีารลงทนุในกองทนุรวมอืน่
ภายใต ้บลจ. เดยีวกนั (Cross Investing Fund)

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุ (Fund of Funds)

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :    
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564
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ทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ 

กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ CIS กองทนุ Infra กองทนุ property กองทนุ Private equity 
หรอื กองทนุอทีเีอฟ (ETF) (กองทนุปลายทาง) ตัง้แต ่2 กองทนุขึน้ไป โดยจะม ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความเสีย่งตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ทัง้นี ้
กองทนุปลายทางอาจมนีโยบายลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่ง ดังนี้ ตราสารทนุ 
ตราสารหนี้ โครงสรา้งพืน้ฐาน อสังหารมิทรัพย ์ทรัพยส์นิทางเลอืก เชน่ ทองคํา และ/หรอืน้ํามันดบิ และ/หรอื
สนิคา้โภคภัณฑ ์และ/หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ใดตามทีก่ฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด นอกจากนี้กองทนุปลายทาง
อาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารหนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืตํา่กวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-investment grade) 
ตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) และตราสารทนุทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์
(Unlisted securities) โดยขึน้อยูก่ับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนัน้ๆ ทัง้นี้กองทนุจะลงทนุใน
กองทนุปลายทางโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

กองทนุอาจลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการลงทนุ (Efficient Portfolio Management)
รวมทัง้อาจกูย้มืหรอืทําธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์ธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื หรอืธุรกรรมการซือ้โดยมี
สญัญาขายคนื (Reverse Repo) และอาจจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด นอกจากนี้ กองทนุอาจลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ใด 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

สําหรับการลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุอาจจะลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือ่
ป้องกนัความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น (FX Hedging) ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกบั
สภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งอาจมตีน้ทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสีย่ง 
โดยอาจทําใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 

อยา่งไรก็ตาม กองทนุมไิดรั้บประกนัผลตอบแทน และผูล้งทนุอาจไดรั้บผลตอบแทนทีล่ดลงตํา่กวา่อัตราผลตอบแทน
ของดัชนชีีว้ัด โดยระยะเวลาการลงทนุทีเ่หมาะสมควรเป็นการลงทนุตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป 
 
ลกัษณะทีส่ําคญัของกองทนุรวมอืน่ทีก่องทนุลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ  
 
สรปุสาระสําคญัของกองทนุ BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Global Allocation Fund D2 USD 

กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนที่เนน้ลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ทัง้ภาครัฐและเอกชนใน
ตา่งประเทศทัว่โลกในสภาวการณ์ปกตไิมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของมลูคา่ทรัพยส์นิททุธขิองกองทนุ 

 

สรปุสาระสําคญัของกองทนุ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) 

กองทุนมุ่งเนน้ลงทุนในหุน้ของบรษัิททีผ่่านการคัดสรรแลว้ว่าเป็นบรษัิทชัน้นําทีม่กีารเตบิโตของสว่นแบ่ง
ทางการตลาด มีฐานะการเงิน และมีทีมผูบ้ริหารที่แข็งแกร่ง โดยที่ผ่านมาบริษัทดังกล่าวประสบ
ความสําเร็จในการออกผลติภัณฑใ์หม ่รวมถงึมแีนวทางการดําเนนิธรุกจิในรปูแบบทีแ่ปลกใหม ่หรอืมโีอกาสใน
การขยายธรุกจิไปทั่วโลก นอกจากนี ้ยังเนน้ลงทนุในบรษัิททีม่โีอกาสเตบิโตในอนาคตมรีะบบการปฏบิัตงิาน
ทีม่ปีระสทิธภิาพ และมคีวามสามารถในการสรา้งผลตอบแทนจากเงนิลงทนุใหส้งูขึน้ 

กองทนุหลักมุง่ลงทนุในหุน้สามัญ และอาจลงทนุในหลักทรัพยอ์ืน่ เชน่ ExchangeTraded Funds และหลักทรัพย์
อืน่ทีเ่กีย่วกับตราสารทนุ เชน่ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิ (Depositary Receipts) 
เป็นตน้  

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร ? 
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ทัง้นี ้กองทนุหลกัไมม่ขีอ้จํากดัการลงทนุตามมลูคา่ตามราคาตลาด (Market Capitalization), การลงทนุรายประเทศ
กลุม่ธรุกจิ หรอืกลุม่อตุสาหกรรม แตโ่ดยทั่วไปแลว้ กองทนุหลักจะลงทนุในบรษัิททีม่มีลูคา่ตามราคาตลาดสงู
กวา่ 3 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ ทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายมากเพยีงพอ 

หมายเหต:ุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงการลงทนุในกองทนุรวมอืน่ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ 
 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนชีีว้ัด (Active management) 
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1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาตราสารทีก่องทนุรวมไปลงทนุซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้หรอืลดลงจน
ตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้

2. ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว (3 ปีขึน้ไป) โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทนุ
ในตราสารหนีท่ั้วไป 

3. ผูล้งทุนทีมุ่่งหวังผลตอบแทนทีเ่หมาะสมโดยกองทุนมรีูปแบบการบรหิารทีมุ่่งหวังอัตราผลตอบแทนเฉลีย่
8% ตอ่ปีสําหรับระยะเวลาการลงทนุ 3 ปีขึน้ไปโดยเบือ้งตน้กองทนุประมาณการลงทนุในสนิทรัพยท์ีม่คีวามเสีย่งสงู
เชน่ตราสารทนุและทรัพยส์นิทางเลอืกในสดัสว่นปานกลางถงึคอ่นขา้งสงู (เชน่โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ย
ละ 80 และรอ้ยละ 20 ตามลําดับของNAV) ทัง้นี้สัดสว่นการลงทุนดังกล่าวสามารถปรับไดต้ามความเหมาะสมของ
สภาวะตลาด 

 

 
กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 
ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็มหรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ 

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทนุรวมนี้เป็นกองทนุผสมทีม่ลีักษณะแบบMulti – asset ซึง่สดัสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิประเภทตา่งๆ
ของกองทนุเปิดยไูนเต็ดฮารโ์มนี-ร็อคฟันดม์กีารจัดสรรแบบยดืหยุน่ (Dynamic asset allocation) จงึทําให ้
สดัสว่นการลงทนุในแตล่ะประเภททรัพยส์นิสามารถเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่แสวงหาผลตอบแทนทีเ่หมาะสมซึง่
ขึน้อยูก่บัสภาวะเศรษฐกจิและตลาดในขณะนัน้ 

2. อัตราผลตอบแทน 8% ทีใ่ชเ้ป็นตัวชีว้ัดของกองทนุเกดิจากการจัดทําแบบจําลองการลงทนุยอ้นหลัง 10 ปี
ซงึกองทุนมไิดรั้บประกันผลตอบแทนดังกล่าวและผูล้งทุนอาจไดรั้บผลตอบแทนตดิลบหรอืนอ้ยกว่าอัตรา
ผลตอบแทนทีก่ําหนดเป็นตัวชีว้ัดได ้

3. กองทุนนี้ออกแบบมาสําหรับการสรา้งผลตอบแทนการลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว (3 ปีขึน้ไป) โดย
ผูจั้ดการกองทุนจะพจิารณาภาพรวมเศรษฐกจิเพือ่ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมทีส่ดุในระดับความเสีย่งปานกลาง
คอ่นขา้งสงูดังนัน้ผลตอบแทนในระยะสัน้อาจมคีวามผันผวนได ้

4. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึง่อยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการไดโ้ดยไม่จํากัด
อัตราส่วนซึง่อาจจะก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อันอาจเกดิจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกันดังนัน้บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานทีป้่องกันธุรกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิ
ความขัดแยง้ดังกล่าวเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนของทัง้กองทุนรวมตน้ทางและกองทุนรวม
ปลายทางโดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรอืทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

5. กองทนุรวมนี้อาจลงทนุเพือ่ป้องกนัความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น (FX Hedging) ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ
ดังนัน้ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรอืไดรั้บกําไรจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิคนืตํา่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

6. กองทนุมกีารลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน (Efficient Portfolio Management)
รวมถงึอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงทําใหก้องทุนรวมมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลักทรัพย์
อา้งองิโดยตรงเนื่องจากใชเ้งนิลงทนุจํานวนทีน่อ้ยกว่าจงึมกีําไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรงจงึ
เหมาะสมกับผูล้งทุนทีรั่บความเสีย่งไดโ้ดยคํานึงถงึประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงคก์ารลงทุนและฐานะการเงนิของ       
ผูล้งทนุเอง 

7. กองทุนรวมนี้ลงทนุกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย 

8. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชือ่ถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade)            
ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) และตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย ์(Unlisted securities) ดังนัน้ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินัดชาํระหนี้ของผูอ้อกตราสารซึง่สง่ผลให ้
ผูล้งทนุขาดทนุจากการลงทนุบางสว่นหรอืทัง้จํานวนได ้

9. กองทนุรวมมกีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ เป็นชนดิเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปและชนดิเพือ่การออม ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ไม่สามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุได ้และบรษัิทจัดการจะแยกคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน
ของหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ ซึง่อาจจะมมีลูคา่เทา่กนัหรอืแตกตา่งกนัได ้
 

10. กองทนุอาจมกีารกระจกุตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk)  
 

ตํา่                                                            สงู 
 

 

 
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) (ขอ้มลู เดอืนกมุภาพันธ ์2564)  

ตํา่                                                               สงู 
 

 

ตํา่                                                               สงู 
 

 

ตํา่                                                     สงู 
 

    
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

 
ตํา่                                                           สงู 

 

 
หมายเหต:ุ  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น 92.19% ของ   

เงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

≤ 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
การดําเนนิงาน (SD) 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 

การลงทนุกระจกุตัวใน  
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

การลงทนุกระจกุตัวราย
ประเทศรวม 
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% ของ NAV 

 
 

ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    หน่วยลงทนุ : BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Global Allocation Fund 
D2 USD 

26.69 

2.    หน่วยลงทนุ : United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) 20.28 

3.    หน่วยลงทนุ : Fidelity Global Multi Asset Income Fund 14.58 

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

9.20 

5.    หน่วยลงทนุ : Wellington Global Innovation Fund 8.15 

 

ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00628 
 

 

หน่วยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง
ประเทศ 14.63 %

หน่วยลงทนุ : 
BLACKROCK 

GLOBAL FUNDS 
BGF Global 

Allocation Fund D2 
USD 26.69%

หน่วยลงทนุ : United 
Global Quality 
Growth Fund 

(Class USD Acc) 
20.28%

หน่วยลงทนุ : 
Fidelity Global Multi 
Asset Income Fund 

14.58%

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

(SG9999001176) 
9.20%

หน่วยลงทนุ : 
Wellington Global 
Innovation Fund 

8.15%

อืน่ ๆ 6.47 %

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัสดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุของกองทนุรวมอืน่ทีก่องทนุเปิด ยไูนเต็ด 
ฮารโ์มน-ีร็อค ฟนัด ์ลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

1.  กองทนุ BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Global Allocation Fund D2 USD 

 

 

 

 หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 
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สามารถดขูอ้มลูกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี:่ www.blackrock.com 

 

2.  กองทนุ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) 

 

หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 

สามารถดขูอ้มลูกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี:่ www.uobam.com.sg 
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-หากกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกนั (กองทนุปลายทาง) บรษัิทจัดการจะ
ไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซํ้าซอ้นกับกองทุนปลายทางเชน่หากกองทุนตน้ทางมมีูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ
1,000 ลา้นบาทและจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลา้นบาทบรษัิทจัดการจะเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมการจัดการจาก (1) เงนิลงทนุ 900 ลา้นบาทในอตัราทีก่องทนุตน้ทางกําหนดและ (2) เงนิลงทนุ 100 
ลา้นบาทในอตัราทีก่องทนุปลายทางกําหนดเป็นตน้ 

- ทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี หรอืภาษี
อืน่ใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0017 เป็นตน้ 

- ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่:  
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00628 

 
 
คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee): 0.0000% ของ NAV 

 

 
 

 

 

1.0700

0.0214
0.2140

0.0019

1.3073

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

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 
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คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เรยีกเก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย*** 2.00 1.00 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 1.00**
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื*** 2.00 ยกเวน้
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 2.00 ยกเวน้
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาทตอ่จํานวนหน่วยลงทนุ 500 หน่วย       

หรอืเศษของ 500 หน่วย 
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ี

* ทัง้นี้บรษัิทจัดการอาจคดิคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้

** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 

*** หากกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกนั (กองทนุปลายทาง) บรษัิทจัดการจะ
ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุและ/หรอืคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุซํ้าซอ้นกบักองทนุ
ปลายทางเช่นหากกองทุนตน้ทางมีมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ1,000 ลา้นบาทและจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุน
ปลายทางจํานวน 100 ลา้นบาทบรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุและ/หรอืคา่ธรรมเนียมการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลา้นบาทในอัตราที่กองทุนตน้ทางกําหนดเท่านั้นโดยกองทุน
ปลายทางจะไมม่กีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทางเพิม่เตมิอกีเป็นตน้ 

หมายเหต:ุ ทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นอัตราทีร่วมภาษีมูลคา่เพิม่ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี 
หรอืภาษีอืน่ใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัคา่ธรรมเนยีมของกองทนุรวมอืน่ทีก่องทนุเปิด ยไูนเต็ด ฮารโ์มน-ีร็อค ฟนัด ์ลงทนุเกนิกวา่
รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 

1. กองทนุ BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Global Allocation Fund D2 USD 

  

หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่14 กรกฎาคม 2564 

สามารถดขูอ้มลูกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี:่ www.blackrock.com 

 
2. กองทนุ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)  

 
 

ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 
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1. ดชันชีีว้ดัคอื ดชันอีตัราผลตอบแทนรอ้ยละ 8 ตอ่ปี (สดัสว่น 100% ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ 

เนื่องจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลายหลายทรัพย์สนิ ทัง้ตราสารทุน ตราสารหนี ้
ทรัพย์สนิทางเลือก หรือทรัพย์สนิอืน่ใดที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ซึง่ผูจั้ดการกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิตา่งๆ เพือ่ใหไ้ดรั้บผลตอบแทนในระดับความเสีย่งทีค่าดหวังใหเ้หมาะสมกบัสภาวะตลาดในแตล่ะขณะ 
ซึง่บรษัิทจัดการไดจั้ดทําแบบจําลองการลงทุนยอ้นหลัง 10 ปี โดยหลักทรัพย์หรือทรัพยส์นิที่กองทุนเขา้ลงทุนอาจมีค่า
สหสมัพันธ ์(Correlation) ใกลเ้คยีงศูนยห์รอืตดิลบ ทําใหก้ารเคลือ่นไหวของราคาทรัพยส์นิไม่สอดคลอ้งกันในทุกขณะ ดว้ย
ลกัษณะการบรหิารการลงทนุเชน่นี ้บรษัิทจัดการตอ้งอาศัยความยดืหยุน่สงูในการปรับเปลีย่นทรัพยส์นิทีล่งทนุรวมถงึสดัสว่นการลงทนุ
ใหเ้หมาะสมกับสภาวะตลาด บรษัิทจัดการจงึเห็นวา่การกําหนดตัวชีว้ัดแบบระบปุระเภททรัพยส์นิและสดัสว่นการลงทนุทีช่ดัเจน 
จะไม่สามารถสะทอ้นรูปแบบการลงทุนทีต่อ้งปรับเปลีย่นตามสภาวะตลาดอย่างรวดเร็วได ้บรษัิทจัดการจงึเห็นว่าการใชอ้ัตรา
ผลตอบแทนขัน้ตํา่ (Hurdle Rate) รอ้ยละ 8 ตอ่ปีเป็นตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสมในการวดัผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

อยา่งไรก็ตาม อตัราผลตอบแทนทีใ่ชเ้ป็นตวัชีว้ดัขา้งตน้ เป็นเพยีงการกําหนดตวัชีว้ดัของกองทนุทีเ่กดิจากการจัดทําแบบจําลองการ
ลงทุนยอ้นหลัง 10 ปี ทีคํ่านวณจากผลตอบแทนของดัชนีในตลาด ซึง่ประกอบดว้ยแต่ละทรัพยส์นิในการลงทุนตามสัดสว่นดังนี ้
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%) โดยแมแ้บบจําลองดงักลา่วจะใชผ้ลตอบแทนของดชันแีตผ่ลการดําเนนิงาน
ดังกล่าวมไิดรั้บประกันผลตอบแทนในอนาคตทัง้นี้มูลค่าของทรัพยส์นิทีก่องทุนลงทุนขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะนัน้ดังนัน้ผู ้
ลงทนุอาจไดรั้บผลตอบแทนนอ้ยกวา่หรอืมากกวา่อตัราผลตอบแทนทีกํ่าหนดเป็นตวัชีว้ดัไดโ้ดยระยะเวลาการลงทนุทีเ่หมาะสมควรเป็น
การลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว (3 ปีขึน้ไป) 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 

 
3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี(หรอืต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ) คอื-16.1056 % 

6.80%

4.38%

8.00%
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0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%
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8.00%
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2563 2562

UROCK Benchmark

* ผลการดาํเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี
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4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื8.76 % ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานณจดุขายคอื Foreign Investment Allocation  

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ีh่ttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00628  

 

6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

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

ผลตอบแทนของกองทนุรวม 4.58% 4.16% 50 4.58% 50 15.12% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.16% 

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 3.91% 1.94% 75 3.91% 75 8.00% 95 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.99% 

ความผนัผวนของกองทุน 5.04% 3.18% 25 5.04% 25 7.90% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.76% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 0.23% 0.16% 5 0.23% 5 0.34% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.32% 

- กรณีผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

 คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00628 
 
 

 
ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่Foreign Investment Allocation ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564  

 
 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1.  ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ีw่ww.aimc.or.th 
 
3.  ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบแบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคมบรษัิท
จัดการลงทนุโดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภทเดยีวกนัในระดบั
เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆโดยแบง่ออกเป็น 

• 5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที5่เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

• 25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที2่5เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

• 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที5่0เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 

• 75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที7่5เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

• 95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที9่5เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4.  ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี 
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เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุสามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทลต์ามตารางจะทราบวา่
กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผลการดาํเนนิงานในอดตีของกองทนุรวมอืน่ทีก่องทนุเปิด ยไูนเต็ด ฮารโ์มน-ีร็อค ฟนัด ์
ลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 

1. กองทนุ BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Global Allocation Fund D2 USD 

 

หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 

สามารถดขูอ้มลูกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี:่ www.blackrock.com 
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2. กองทนุ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) 

 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 30 กนัยายน 2562 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้: ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 

วนัทําการขายคนื: ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื     :  ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันทําการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการ
จัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุ
รวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุทําการในตา่งประเทศ
ดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุสามารถดวูันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิ
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 1. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) โทรศพัท ์: 0-2285-1555 

2. บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1621 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 157.62% 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์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 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิท
จัดการจะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซต์
ของบรษัิทจัดการ  

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิรวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝากจงึมี
ความเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงานก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน
ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวมหรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ทัง้นี้บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุป
ขอ้มลูสําคัญณวันที3่0 มถินุายน 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุ
รวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้งไมเ่ป็นเท็จและไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 

 
 

*CACหมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ
แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุ
ทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ 
โดยคํานวณจากมลูคา่ทีตํ่า่กวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิ
ทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวม
ในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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ขอ้มลูอืน่ๆ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) 
กรณีกองทนุรวมตราสารหนี ้หมายถงึเกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กบัปัจจัยภายนอก
เช่นสภาวะเศรษฐกจิการลงทุนปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศเป็นตน้โดยราคาตราสารหนี้จะ
เปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกับการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้เชน่หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมี
แนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหมก่็จะสงูขึน้ดว้ยดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมา
กอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขายในระดับราคาทีตํ่่าลงโดยกองทนุรวมทีม่อีายุเฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทุน (portfolio 
duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่pีortfolio duration ตํา่กวา่ 

กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถงึความเสีย่งทีมู่ลค่าของหลักทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนจะเปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอกเชน่สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศเป็น
ตน้ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่standard deviation (SD) ของกองทนุรวมหากกองทนุรวมมคีา่ SD สงูแสดงวา่
กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 
 

2. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้(Interest Rate Risk) ความเสีย่งทั่วไปทีร่าคาของ 
ตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกับการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้และตามปกตติราสารหนี้ทีม่ี
อายคุงเหลอืยิง่ยาวนานเทา่ไรการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ก็จะยิง่มผีลกระทบตอ่ราคาของตราสารมากขึน้
เทา่นัน้ 
 

3. ความเสีย่งจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถในการดําเนนิ
ธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าวจะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพความสามารถในการทํากําไรฐานะการเงนิและ
ความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 
 

4. ความเสีย่งจากความม ัน่คงของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึการพจิารณาจากอันดับความน่าเชือ่ถอื
ของตราสารทีล่งทนุ (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้โดยพจิารณาจากผลการดําเนนิงาน
ทีผ่า่นมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสารcredit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ดังตอ่ไปนี ้
ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คาํอธบิาย 

ระดบัทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสงูทีส่ดุมคีวามเสีย่งตํา่ทีส่ดุทีจ่ะไม่
สามารถชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถอืวา่มคีวามเสีย่งตํา่
มากทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งตํา่ทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ดต้าม
กําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

ระดบัทีตํ่า่กวา่น่า
ลงทนุ 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ตํา่กวา่ 
BBB(tha)

ตํา่กวา่ Baa
ตํา่กวา่ 
BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ดต้าม
กําหนด 

 
5. ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทีม่อีนัดบัความนา่เชือ่ถอืตํา่กวา่ระดบัทีล่งทุนได ้กองทุนสามารถ
ลงทนุในตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืตํา่กวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-investment Grade) และตราสาร
ทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated securities) กองทนุจงึมคีวามเสีย่งมากกวา่การลงทนุใน



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฮารโ์มน-ีร็อค ฟันดช์นดิเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป  19 
 

ตราสารหนีท้ีไ่ดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอืในระดับทีล่งทนุไดค้อือาจมคีวามผันผวนของราคาตราสารหนี้ที่
ลงทนุและโอกาสในการผดินัดชาํระหนีท้ีส่งูขึน้ 

6. ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้บางประเภท
อาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐานดังนัน้หากกองทนุมกีารลงทุนในหลักทรัพย์
ดังกลา่วยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

 แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : 
 กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่น โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ลดความ
เสีย่งเทา่นัน้ ทัง้นี้การป้องกันความเสีย่งดังกลา่วอาจทําใหก้องทนุเสยีโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้
หากอัตราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกับทีก่องทนุคาดการณ์ไวอ้ยา่งไรก็ดกีองทนุยังคงมี
ความเสีย่งจากการทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัติาม ดังนัน้ เพือ่ลดความเสีย่งดังกลา่วกองทนุจะทําธรุกรรมกบัธนาคารที่
มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้หรอืธนาคารพาณชิย ์

 
7. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศที่
กองทนเขา้ไปลงทนุเชน่การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิหรอืสาเหตอุืน่ๆจน
ทําใหไ้มส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

 แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง: 
 บรษัิทจัดการจะวเิคราะหปั์จจัยต่างๆรวมทัง้ตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาและยัง
สามารถปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลักไดต้ามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการชว่ยลดผลกระทบตอ่ราคามลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 
8. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึการเปลีย่นแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุเชน่กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลารใ์นชว่งทีเ่งนิบาทออ่นแตข่าย
ทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็งกองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลงในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชว่งที่
บาทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่นก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กนัดังนัน้การป้องกนัความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคัญในการบรหิารความเสีย่งจากดังกลา่ว 

 - อาจป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุรวม : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น
เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณาวา่จะป้องกนัความเสีย่ง
หรอืไม ่

 
9. ความเสีย่งจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการ
เปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทุนลงทุนเชน่การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงขอ้กําหนดกฎเกณฑห์รอืนโยบาย
ตา่งๆของรัฐบาลในการบรหิารประเทศซึง่รวมถงึสาเหตอุืน่ๆทีอ่าจทําใหไ้มส่ามารถชําระหนี้ไดต้รงตามระยะเวลาที่
กําหนดรวมถึงอาจทําใหก้องทุนเกดิความเสี่ยงจากสัญญาสวอ้ปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดไดซ้ ึง่มีผลต่อ
ผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บจากการลงทนุ 

 แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : 
 บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทนุ ตลอดจน
ปัจจัยพืน้ฐานตา่งๆของประเทศทีก่องทนลงทนุอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ประเมนิความเสีย่งจากการลงทนุในประเทศ
นัน้ๆเพือ่ลดความเสีย่งในสวนนี ้

 
10. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) ซึง่เกดิขึน้จากการทีก่องทนุไมส่ามารถ

จําหน่ายหลักทรัพยท์ีล่งทนุไดใ้นราคาทีเ่หมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควรหรอืตลาดหลักทรัพยท์ีก่องทนุ
ทําการซือ้ขายหลักทรัพยอ์าจจะหยุดรับคําสั่งซือ้ขายเนื่องจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ความเสีย่งขา้งตน้อาจ
สง่ผลกระทบตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ 

 

11. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การ
ดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวน
มากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 
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ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่
ในอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิ
จากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบ
ตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลาย
หมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสาร
ทีผู่อ้อกเสนอขายอยูใ่นประเทศไทยซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืง 
เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทนุในหลายประเทศ 
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ผลการดาํเนนิงานตามแบบจําลองการลงทนุ(Back Test) 

แบบจําลองนี้จัดทําขึน้เพือ่ใหผู้ล้งทนุเขา้ใจกลยทุธก์ารลงทนุเทา่นัน้และไมใ่ชผ่ลตอบแทนในอนาคตทีก่องทนุ
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. สมมตฐิานของผลการดําเนนิงานของแบบจําลองไดแ้ก ่

1) จํานวนเงนิลงทนุของกองทนุเทา่กบั 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%) และLBMA Gold Price AM USD 
(3%)โดยถงึแมแ้บบจําลองดังกลา่วจะใชผ้ลตอบแทนของIndex แตผ่ลการดําเนนิงานดงักลา่วไมไ่ดเ้ป็น
สิง่รับรองผลตอบแทนในอนาคต 

2) ขอ้มลูทางสถติขิองพอรต์การลงทนุมาจากMorningstar 

3) ความถีข่องขอ้มลูทีใ่ชใ้นการทําแบบจําลองเป็นขอ้มลูรายสปัดาห ์(rebalance รายไตรมาส) 

 

คาํเตอืน: ผลการดําเนนิงานของกองทนุอาจไมเ่ป็นไปตามทีร่ะบเุพิม่เตมิตามBack test และไมไ่ดเ้ป็นการ
รับประกนัผลตอบแทนในอนาคต 

 


