
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดง ธนัวาคม 2564 

ในขอ้มลูท่ีใชเ้ปรยีบเทียบผลการ ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

ด าเนินงานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 474.35

Foreign Investment Allocation มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

13.6602

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

ขึน้อยู่กบัดลุยพินจิของผูจ้ดัการกองทนุ 18 กมุภาพนัธ ์2558

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

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

UOBSGA 1.76 -0.01 6.27 12.30 6.50 N/A 6.27 4.65 ทกุวนัทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 15.30น.*

Benchmark *** 2.50 7.67 22.75 15.44 8.98 N/A 22.75 8.57 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 4.64 5.94 8.38 11.26 9.67 N/A 8.20 9.08 ทกุวนัทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 14.00น.*

ความผนัผวนของตวัชีว้ัด 4.40 5.68 7.90 8.08 7.52 N/A 7.73 7.35 การรบัซ้ือคืนอตัโนมติั

พิจารณารับซ้ือคนืหนว่ยลงทนุอตัโนมตัไิม่

เกนิปีละ 4 ครัง้ (โปรดศึกษาหนงัสือชีช้วน) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไมก่าํหนด 

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไม่กาํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

T + 4

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่30 ธนัวาคม 2564 *โปรดศึกษาปฏิทินวันซ้ือขายกองทนุ

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

สดัส่วนการลงทนุ ผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

1. หน่วยลงทนุของกองทนุระหว่างประเทศ 96.84% (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

2. อื่น ๆ 3.16% ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกนิ 2.00% (ปัจจบุันเก็บ 1.50%)

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

รายช่ือหลกัทรพัย์ สับเปลีย่น-เขา้ เทา่กบัค่าธรรมเนยีมการขาย 

1.หน่วยลงทนุ : BGF Global Allocation Fund - Class A 96.84% สับเปลีย่น-ออก เทา่กบัค่าธรรมเนยีมการรบัซ้ือคืน

2.อื่นๆ 3.16% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม

(รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ

≤ 2.14% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

*กองทนุได ้Overall Morningstar Rating 4 ในกลุ่ม Thailand Fund Global Allocation ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธ.ค. 2564 ≤ 0.08025% ต่อปี

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.2140% ต่อปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

≤ 2.91575% ต่อปี

หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็น

อตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : UOBSGA : UOBSGAL:TB

กองทนุหลกั : MERGAAI:LX ขอ้มลู ณ 30 ธนัวาคม 2564

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน), ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

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

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

ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ชือ่ BGF Global Allocation

 Fund (กองทนุหลกั) ซ่ึงมกีารบริหารจดัการโดย BlackRock (Luxembourg) 

S.A. (โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกว่า 80% ของ NAV) กองทนุหลกัมี

วัตถปุระสงคเ์นน้ลงทนุในตราสารทนุ และตราสารหนีท้ัง้ภาครฐัและเอกชน

ในต่างประเทศทัว่โลกในสภาวการณป์กติไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของมลูคา่

ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ

ผลการดาํเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดาํเนินงานของ

กองทนุรวมฉบับนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวัลและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการ

ดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ กองทนุมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุย

พินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวม แต่เนือ่งจากกองทนุไม่ไดป้้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จาํนวน   ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือไดร้บัเงนิคืนตํา่กว่าเงนิ

ลงทนุเร่ิมแรกได ้การลงทนุมีความเสี่ยง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดาํเนินงานของกองทนุกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

กองทนุรวมหน่วยลงทนุที่ ลงทนุในกองทนุต่างประเทศ

เพียงกองทนุเดียว (feeder fund)

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564

* % ต่อปี ** หากกองทนุรวมจดัตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการดาํเนินงานที่แสดงจะเป็นตามที่เกดิขึน้จริง แต่หากกองทนุรวมจดัตัง้ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป ผลการดาํเนินงานที่แสดงจะเป็น % ต่อปี *** ดชันี S&P 500 (36%) ซ่ึงเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน

ของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกลุเงนิบาท ณ วนัที่คาํนวณผลตอบแทน , ดชันี FTSE All-World ex US (24%) ซ่ึงเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อ

เทียบค่าสกลุเงนิบาท ณ วนัที่คาํนวณผลตอบแทน , ดชันี BofA Merrill Lynch 5-year US Treasury Bond Index (24%) ซ่ึงเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกลุเงนิบาท ณ วนัที่

คาํนวณผลตอบแทน และ ดชันี FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%) ซ่ึงเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกลุเงนิบาท ณ วนัที่คาํนวณผลตอบแทน

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)
กองทนุ

กองทนุเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลบอล 

แอลโลเคชัน่ ฟันด ์(UOBSGA) 
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BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BGF Global Allocation Fund A2 USD
DECEMBER 2021 FACTSHEET
Unless otherwise stated, Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 31-Dec-2021. All other data as at 
13-Jan-2022.

INVESTMENT OBJECTIVE

The  Global  Allocation  Fund  seeks  to  maximise  total  return.  The  Fund  invests
globally  in  equity,  debt  and  short  term  securities,  of  both  corporate  and
governmental  issuers,  with  no  prescribed  limits.  In  normal  market  conditions  the
Fund will  invest at  least  70% of its total  assets in the securities of  corporate and
governmental issuers. The Fund generally will seek to invest in securities that are,
in the opinion of the Investment Adviser, undervalued. The Fund may also invest
in the equity securities of  small  and emerging growth companies.  The Fund may
also  invest  a  portion  of  its  debt  portfolio  in  high  yield  fixed  income  transferable
securities. Currency exposure is flexibly managed.

GROWTH OF 10,000

BGF Global Allocation Fund A2 USD  

CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE

Cumulative (%) Annualised (% p.a.)

1 mth 3 mths 6 mths YTD 1 Year 3 Years 5 years Since 
Launch

Share Class 1.36 1.87 -0.04 6.27 6.27 14.12 8.85 7.13

Share Class
[Max. IC 
applied]

-3.71 -3.22 -5.04 0.96 0.96 12.18 7.74 6.91

The share class currency is as indicated in the “Key Facts” section. For currency 
hedged share classes only, the benchmark reflected is in the fund base currency.

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)

2021 2020 2019 2018 2017

Share Class 6.27 19.72 16.80 -8.87 12.83

*Performance shown from share class launch date to calendar year end.

Morningstar, Inc. All Rights Reserved.

KEY FACTS
Asset Class Multi Asset
Morningstar Cat. USD Moderate 

Allocation
Fund Launch 03-Jan-1997
Share Class Launch 03-Jan-1997
Fund Base CCY U.S. Dollar
Share Class CCY U.S. Dollar
Fund Size (mil) 18,612.62 USD
Domicile Luxembourg
Fund Type UCITS
ISIN LU0072462426
Bloomberg Ticker MERGAAI
Distribution Frequency N/A
Number of Issuers 1,287

PORTFOLIO MANAGERS
Rick Rieder (Since 2019)
Russ Koesterich, CFA, JD (Since: 
2017)
David Clayton, CFA, JD (Since: 2017)

TOP EQUITY HOLDINGS (%)
MICROSOFT CORP 2.47
APPLE INC 2.04
ALPHABET INC CLASS C 1.84
SPDR S&P ETF TRUST 1.52
AMAZON COM INC 1.39
UNITEDHEALTH GROUP INC 1.23
BANK OF AMERICA CORP 0.81
SIEMENS N AG 0.81
JOHNSON & JOHNSON 0.81
ABBOTT LABORATORIES 0.81
Total 13.73



+65 6411 3000 APACService@BlackRock.com www.blackrock.com/sg

1 The Reference Benchmark is 36% S&P 500 Index 24% FTSE World (ex.US) Index 24% BofA ML Cur 5-yr US Treasury Index 16% FTSE
Non- USD WGBI Index.2 % of Net Assets represents the Fund’s exposure based on the economic value of securities; adjusted for futures,
options and swaps (except with respect to fixed income securities), and convertible bonds. Allocations subject to change. Numbers may not
sum to 100% due to rounding.
Prior to 2 March 2020 the Fund was managed by Dan Chamby, Rick Rieder, David Clayton and Russ Koesterich. Prior to 1 April 2019 the
Fund was managed by Dan Chamby, David Clayton, Russ Koesterich and Kent Hogshire. On 20 April 2018, the benchmark renamed from
36% S&P 500 Index, 24% FTSE World (ex.US) Index, 24% BofA ML Cur 5-yr US Treasury Index and 16% FTSE Non-USD WGBI Index"to
36% S&P 500 Index,  24% FTSE World  (ex.US)  Index,  24% ICE BofA ML Cur  5-yr  US Treasury  Index  and 16% FTSE Non-USD WGBI
Index. The Fund changed its investment policy in 2017. Prior to this performance of the Fund was achieved under circumstances that no
longer apply.
This advertisement or publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore. For distributing share classes, dividends
are  not  guaranteed  and  may  be  paid  out  of  capital.  Dividend  data  may  not  be  available  on  the  issue  date  of  this  factsheet.  Details  on
distribution may be available on request. Payments on dividends result in a reduction of the NAV per share of the Fund on the ex-dividend
date. Actual dividend payout will be subject to the manager's discretion. Fund and benchmark performance are applied on a bid-to-bid basis
and the Fund performance is on the assumption that all  dividends and distributions are reinvested, taking into account all  charges which
would have been payable upon such reinvestment. The Fund may use or invest in financial derivatives. In Singapore, this material is issued
by BlackRock (Singapore) Limited (company registration number: 200010143N). This material is for informational purposes only and does
not constitute an offer or solicitation to purchase or sell units in the Fund. Sources: BlackRock and Morningstar. Investment involves risk.
Past  performance  is  not  necessarily  a  guide  to  future  performance  or  returns.  The  value  of  investments  and  the  income from them can
fluctuate and is not guaranteed. Rates of exchange may cause the value of investments to go up or down. Investors may not get back the
amount  they  invest.  Individual  stock  price/figure  does  not  represent  the  return  of  the  Fund.  BlackRock  Global  Funds  (BGF)  is  an  open-
ended investment company established in Luxembourg which is available for sale in certain jurisdictions only. BGF is not available for sale
in  the  U.S.  or  to  U.S.  persons.  Product  information  concerning  BGF should  not  be  published in  the  U.S.  BGF has appointed  BlackRock
(Singapore) Limited as its Singapore representative and agent for service of process. Subscriptions in BGF are valid only if  made on the
basis of the current Prospectus and the Product Highlights Sheet available on our website www.blackrock.com/sg and you must read these
documents before you invest. Investors may wish to seek advice from a financial adviser before purchasing units of the Fund. In the event
that he chooses not to seek advice from a financial adviser, he should consider carefully whether the Fund in question is suitable for him. ©
2022 BlackRock, Inc., All Rights Reserved.

ASSET ALLOCATION (%)2

Fund Active
Equity 67.59 7.59
Cash Equivalents 18.64 18.64
Fixed Income 13.60 -26.40
Commodities 0.17 0.17

PORTFOLIO CHARACTERISTICS

Equity Price/Earnings (FY1) 19.75x
Equity Wtd. Avg. Market Capitalization 392973.14468
Portfolio Effective Duration 0.53
Assumes 0 duration for equities and commodity-related securities

Fixed Income Effective Duration 3.83 yrs
Fixed Income + Cash Effective Duration 1.83 yrs

FEES AND CHARGES
Max Initial Charge (IC) 5.00%
Management Fee 1.50%
Performance Fee 0.00%

REGIONAL ALLOCATION (%)2
Fund Active

North America Equity 45.42 8.13
Cash Equivalents 18.64 18.64
Europe Equity 14.44 2.27
Emerging Market Equity 5.30 1.22
North America Fixed Income 5.22 -19.23
Emerging Market Fixed Income 3.55 2.92
Europe Fixed Income 2.92 -7.22
Japan Equity 2.12 -2.35
Asia/Pacific (ex Japan) Fixed Income 1.53 1.07
Japan Fixed Income 0.37 -3.96
Asia/Pacific (ex. Japan) Equity 0.32 -1.68
Commodities 0.17 0.17

CURRENCY ALLOCATION (%)2
Fund Active

USD 68.95 8.91
EUR 11.37 -3.16
JPY 8.05 -0.75
British Pound Sterling 3.97 -0.15
Other Asia 2.71 -2.80
Rest of the World 2.53 -0.25
Other Europe 1.25 -2.26
Latin America 1.17 0.47

http://www.blackrock.com/sg
http://www.blackrock.com/sg


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

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BGF Global Allocation Fund A2 USD
DECEMBER 2021 FACTSHEET

SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS

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

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

MSCI ESG Fund Rating (AAA
-CCC)

A

MSCI ESG Quality Score - 
Peer Percentile

78.71%

Fund Lipper Global 
Classification

Mixed Asset USD Bal - Global

Funds in Peer Group 202

MSCI ESG Quality Score (0-
10)

7.05

MSCI ESG % Coverage 88.94%

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

151.73

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 07-Jan-2022, based on holdings as of 31-Jul-2021. As such, the fund’s sustainable 
characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

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

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

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

Equity General

5th Percentile 10.57 11.87 32.44 10.60 6.87 8.86 8.02 8.73 9.56 14.69 13.38 11.88

25th Percentile 5.17 7.25 22.47 4.91 3.71 7.72 10.41 10.90 11.62 19.02 16.04 15.14

50th Percentile 3.64 5.40 17.54 2.52 2.45 6.56 11.29 11.54 12.15 19.71 16.79 15.66

75th Percentile 2.40 3.43 15.24 1.03 0.97 5.65 11.84 12.18 12.86 20.62 17.68 16.19

95th Percentile 0.87 1.36 7.85 -2.75 -1.30 3.54 12.86 14.22 14.81 22.68 20.12 17.37

Equity Large Cap

5th Percentile 8.24 17.28 25.14 7.52 7.38 8.97 10.80 11.16 11.85 19.29 16.30 15.02

25th Percentile 4.00 7.36 20.08 3.57 4.12 7.81 11.04 11.62 12.53 20.18 17.15 15.66

50th Percentile 3.26 5.23 14.68 1.08 2.58 6.23 11.47 11.95 12.95 21.32 17.70 16.15

75th Percentile 2.37 4.24 12.34 -2.21 1.30 4.97 12.07 12.51 13.42 22.65 18.82 16.50

95th Percentile 1.48 3.26 8.35 -3.35 -0.62 4.18 19.08 23.66 22.36 29.25 22.18 17.12

Equity Small - Mid Cap

5th Percentile 16.12 16.23 57.41 28.58 13.77 10.53 11.24 12.00 21.05 18.87

25th Percentile 12.33 11.66 41.98 18.96 9.81 10.91 11.82 12.54 22.61 20.17

50th Percentile 8.67 8.61 39.25 15.28 7.38 11.92 12.51 13.09 23.33 20.63

75th Percentile 8.51 5.93 35.06 11.69 4.65 13.03 13.30 13.83 23.81 21.15

95th Percentile 3.26 0.62 30.04 7.16 2.03 13.35 16.41 18.28 25.78 22.25

European Equity

5th Percentile 8.67 12.09 31.99 26.54 14.87 8.04 13.35 12.54 11.40 13.59 12.68 12.22

25th Percentile 7.65 9.81 27.53 22.20 11.95 7.96 15.30 14.20 12.74 16.30 14.16 13.07

50th Percentile 6.06 7.84 24.20 15.90 8.76 7.86 15.84 15.15 14.16 16.96 15.16 14.14

75th Percentile 4.45 5.83 22.19 13.90 7.48 7.76 18.50 17.09 14.63 19.70 16.81 15.20

95th Percentile 2.87 1.42 14.21 10.89 5.26 7.68 19.58 17.62 16.21 24.74 18.57 16.06

Foreign Investment Allocation

5th Percentile 6.76 6.42 17.14 19.92 11.34 12.34 1.84 1.83 1.73 4.66 5.41 7.69

25th Percentile 3.63 2.96 9.85 10.22 6.46 8.66 4.63 4.28 4.43 8.52 7.74 8.39

50th Percentile 1.76 0.55 5.59 7.38 4.72 4.34 6.37 5.95 6.02 9.76 8.92 12.38

75th Percentile 0.28 -0.69 3.01 4.83 3.26 3.90 11.12 10.90 11.29 12.07 10.25 12.89

95th Percentile -1.42 -3.01 -1.11 2.31 1.41 2.90 16.50 16.19 17.66 16.77 15.36 13.59

Fund of Property Fund - Thai

5th Percentile 1.21 -1.24 1.88 -1.53 2.22 8.09 6.98 7.11 9.87 18.85 15.00 13.01

25th Percentile 0.80 -2.40 0.32 -2.10 1.86 7.79 7.17 7.45 10.35 19.51 15.53 13.24

50th Percentile 0.63 -2.98 0.10 -2.28 1.03 7.41 7.71 8.25 11.52 20.43 16.32 13.52

75th Percentile 0.49 -3.01 -1.52 -2.86 -0.12 7.04 7.96 8.34 11.74 21.15 16.82 13.81

95th Percentile 0.35 -3.57 -2.02 -3.67 -0.72 6.73 8.14 8.69 11.98 21.95 17.57 14.04

Global Bond Discretionary F/X
Hedge or Unhedge

5th Percentile 0.27 1.68 4.81 5.04 3.33 2.80 1.84 1.70 1.84 3.03 2.51 4.93

25th Percentile -0.33 0.35 2.49 4.50 2.27 2.45 1.95 1.82 1.99 4.54 2.65 5.09

50th Percentile -0.52 -0.07 1.14 3.32 1.80 2.14 2.39 2.09 2.06 6.03 4.35 5.17

75th Percentile -0.74 -0.51 -1.32 2.67 -0.03 0.33 3.13 3.05 2.72 7.24 5.44 6.10

95th Percentile -1.75 -2.03 -2.77 0.71 -1.44 -1.58 7.45 7.06 5.87 8.60 6.94 7.06

Global Bond Fully F/X Hedge

5th Percentile -0.14 0.51 2.03 4.73 3.08 2.89 0.46 0.35 1.11 2.02 3.55 3.12

25th Percentile -0.31 0.25 1.05 4.09 3.04 2.89 1.90 1.60 1.99 3.66 4.95 3.12

50th Percentile -0.34 0.01 0.79 4.01 2.42 2.89 2.30 2.16 2.51 6.21 5.03 3.12

75th Percentile -0.82 -0.51 -1.63 3.63 2.31 2.89 3.65 3.30 3.15 6.41 5.30 3.12

95th Percentile -0.93 -1.17 -1.86 3.09 1.89 2.89 4.03 3.67 3.21 7.00 5.55 3.12
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ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
)Disclaimer of Peer group Fund Performance(

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

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

4. ผลตอบแทนทีมีอายเุกินหนึงปีนนัมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนนั

Report as of 31/12/2021
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กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล แอลโลเคช ัน่ ฟนัด ์
UOB Smart Global Allocation Fund : UOBSGA 

กองทนุรวมผสม 
กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งในตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  
การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชือ่ BGF Global Allocation Fund ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศ
ลักเซมเบริก์ ซึง่เป็นกองทนุเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป (Retail Fund) เพยีงกองทนุเดยีว และเป็นกองทนุทีจั่ดตัง้ตามระเบยีบของ 
UCITS (Undertakings for Collective Inverstment in Transferable Securities) ซึง่อยูภ่ายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของ
ประเทศลักเซมเบริก์และเป็นกองทุนทีม่หีน่วยงานกํากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ซึง่เป็นสมาชกิของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทนุดังกลา่วมวีัตถปุระสงคใ์นการลงทนุทีเ่นน้
ลงทนุในตราสารทนุและตราสารหนี้ทัง้ภาครัฐและเอกชนในตา่งประเทศทั่วโลกในสภาวการณ์ปกตไิมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ซึง่มกีารบรหิารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. และกองทนุหลักมไิด ้
เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) ซึง่กองทนุหลักอาจป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นตามดลุพนิจิ
ของผูจั้ดการกองทนุ และบรษัิทจัดการจะทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลักในรปูสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ หรอืใน
สกลุเงนิอืน่ใด หากมกีารเปลีย่นแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บรษัิทจัดการจะแจง้ให ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ/หรอืชอ่งทางอืน่ใดโดยเร็ว นับตัง้แตว่ันทีบ่รษัิทจัดการรูห้รอืรับทราบเหตกุารณ์ดังกลา่ว 
ทัง้นี ้กองทนุหลักจะนําเงนิไปลงทนุตอ่ในหลายสกลุเงนิตามแตล่ะประเทศทีก่องทนุหลักไปลงทนุ 

กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ BGF Global Allocation Fund เพยีงกองทนุเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ หรอืตามอัตราสว่นทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศ
กําหนด โดยส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ ึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝง 
(Structured Note) เฉพาะตราสารหนี้ทีผู่ถ้อืมสีทิธไิถถ่อนกอ่นกําหนด (Puttable Bond) และตราสารหน้ีทีผู่อ้อกมสีทิธิ
ไถถ่อนกอ่นกําหนด (Callable Bond) โดยมกีารกําหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรอืเป็นอัตราทีผั่นแปรตามอัตรา
ดอกเบีย้ของสถาบันการเงนิหรอือัตราดอกเบีย้อืน่ และไม่มกีารกําหนดเงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ่า้งองิกับปัจจัย
อา้งองิอืน่เพิม่เตมิ และมกีารลงทนุใน derivatives ทีแ่ฝงอยูใ่นธรุกรรม structured note ทีเ่ป็น puttable / callable bond 
เทา่นัน้ รวมถงึจะลงทนุในทรัพยส์นิตามประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่
หรอืหลายอยา่งตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทนุใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายกองทนุทีก่ําหนดไว ้
กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่นเงนิ
โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ใน
แตล่ะขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งอาจมตีน้ทนุสําหรับการทําธรุกรรมป้องกนัความเสีย่ง โดยอาจ
ทําใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 
 
นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 
กองทนุ BGF Global Allocation Fund เป็นกองทนุรวมตา่งประเทศซึง่จดทะเบยีนในประเทศ Luxembourg โดย
กองทุนดังกล่าวมวีัตถุประสงคล์งทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ทัง้ภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศทั่วโลกใน
สภาวการณ์ปกตไิมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
1) กองทนุใชแ้นวทางการลงทนุทัง้แบบดา้นลา่งขึน้บน (Bottom-up) และแบบดา้นบนลงลา่ง (Top-down)โดยพจิารณา

ความเสีย่งและผลตอบแทนจากการลงทนุในแตล่ะประเภทสนิทรัพย ์ประเทศทีล่งทนุ และขนาดของตลาดทีล่งทนุ 
2) การวเิคราะหปั์จจัยพืน้ฐาน ตารางเปรยีบเทยีบมูลค่าพื้นฐาน และการใชข้อ้มูลดา้นปรมิาณ ถูกนํามาใชเ้พือ่สําหรับ

สรา้งโอกาสในการลงทนุ 
3) สว่นหนึง่ของสนิทรัพยข์องกองทุนอาจจะเก็บไวใ้นสนิทรัพยท์ีม่สีภาพคล่อง หรอืเงนิสดจุดประสงคเ์พื่อรักษา

สภาพคลอ่ง 
4) กองทนุอาจจะลงทนุในตราสารอนุพันธท์างการเงนิเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการการป้องกนัความเสีย่งทีม่อียู ่(existing positions) 

หรอืการจัดการพอรต์โฟลโิอทีม่ปีระสทิธภิาพ (efficient portfolio management) หรอืทัง้สองจดุประสงค ์
 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 
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คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก :  
http://www.blackrockinternational.com/intermediaries/en-zz/funds-information/overview/bgf-global-
allocation-a2-usd 

 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  
1. กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด ์มุง่หวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลัก 

(passive management) 

2. BGF Global Allocation Fund (กองทนุหลัก) มกีลยทุธใ์นการบรหิารแบบเชงิรกุ (active management) 
 
 

 
1. ผูล้งทุนทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนตํ่ากว่า

มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้
2. เหมาะสําหรับเงนิลงทุนของผูล้งทุนทีมุ่่งหวังผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็น

เงนิลงทนุสว่นทีส่ามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุไดใ้นระดับสงู โดยผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บสว่นใหญม่าจาก
กําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 

 
 
กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 
ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้
 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทนุไทยนําเงนิไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลักเป็นสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ กองทนุนี้จงึมคีวามเสีย่งจาก
อัตราแลกเปลีย่นสกลุเงนิบาทและสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ทัง้นี้ กองทนุไทยอาจป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น
ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ ผูล้งทนุอาจไดรั้บผลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิคนืตํา่กวา่เงนิลงทนุ
เริม่แรกได ้

2. กองทนุหลักจะนําเงนิไปลงทนุตอ่ในหลายสกลุเงนิตามแตล่ะประเทศทีก่องทนุหลักไปลงทุน ทัง้นี้กองทนุหลักอาจ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผูจั้ดการกองทุน กองทุนนี้จึงมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่นสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ และ/หรอืสกลุเงนิอืน่ใดทีก่องทนุหลักนําเงนิไปลงทนุ 

3. กองทุนมนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืง เศรษฐกจิสังคม 
สภาวะตลาด สภาพคลอ่ง อตัราแลกเปลีย่น กฎหมาย และ/หรอืขอ้จํากดัของประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุ ซึง่อาจจะ
สง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

4. กองทนุหลักมกีารลงทนุใน Derivatives เพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) 
5. กองทุนรวมนี้ลงทุนในกองทุนหลักทีล่งทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจาย

ความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 
6. กองทนุรวมมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทนุในจํานวนทีน่อ้ยกวา่

จงึมกีําไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 
7. กองทนุรวมมกีารกระจกุตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดังนัน้หากผู ้

ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมไดโ้ดยผูถ้ือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 

 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

      ตํา่                                                                                               สงู 
 

 

 
 
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

      ตํา่           สงู 
 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น 92.22%         
ของเงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

 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 การป้องกนัความเสีย่ง fx 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตัวใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา่             สงู 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ตํา่        สงู

การลงทนุกระจกุตัว    
ในรายประเทศรวม 

ตํา่              สงู 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทนุเปิดยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล แอลโลเคช ัน่ ฟนัด ์

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 
หน่วยลงทนุ : BGF Global Allocation Fund - Class A 102.66 
อืน่ ๆ -2.66 

 
 
ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ BGF Global Allocation Fund- Class A (Master Fund) 

 
หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี:่ https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00378/UOBSGA 

และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: 
http://www.blackrockinternational.com/intermediaries/en-zz/funds-information/overview/bgf-global-
allocation-a2-usd 

 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 

UOBSGA 

หนว่ยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง

ประเทศ 
102.66%

อืน่ๆ -2.66%

Equity 67.59%

Fixed Income 
15.60%

Commodities 
0.12%

Cash Equivalents 
16.69%

BGF Global Allocation Fund - Class A 

ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 
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หมายเหต ุ:  -  คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะหรอืภาษีอืน่ใด    

ทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้่ายอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.1991, คา่ธรรมเนียมธนาคาร 
เรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0044 เป็นตน้ 

 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00378/UOBSGA  

 
 

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 ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่
หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้ 

** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 
 
 

1.0700

0.0321
0.2140 0.2216

1.5377

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.2140 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
2.91575 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 
 
หมายเหต ุ:ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่23 มถินุายน 2564 

สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัได ้
ที:่http://www.blackrockinternational.com/intermediaries/en-zz/funds-information/overview/bgf-
global-allocation-a2-usd 

 
 
คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.7500% ของ NAV 
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3. 
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กองทนุเปิ
 

 
 

 
 
 

ดชันชีีว้ดั  
1) ดชัน ีS

อตัราแ
2) ดชัน ีF

ปรบัดว้
3) ดชัน ีB

ดาํเนนิ
ณ วนัท

4) ดชัน ีF
หลกั (
(16%

 
ผลการดาํเน
ผลการดําเนิ

 

 
 

กองทนุนีเ้ค
 
ความผนัผว
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-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

*

ผ

ปิด ยโูอบ ีสมา

S&P 500 ซึ่
แลกเปลีย่นเ
FTSE All-Wo
ว้ยอตัราแลก
BofA Merri
นงานของกอ
ทีค่าํนวณผล
FTSE Non-U
(Master Fu

%) 

นนิงานยอ้น
นนิงาน 

คยมผีลขาดท

วนของผลก

งทนุรวมเพือ่
ถดขูอ้มลูทีเ่ป็

17.05%
1

2563

*ผลการดาํ

ผลการด

ารท์ โกลบอล 

ซึง่เป็นดชันเีป
เพือ่เทยีบคา่
orld ex US ซึ
กเปลีย่นเพือ่
ll Lynch 5-
องทนุหลกั (
ลตอบแทน (

USD World G
nd) ปรบัดว้

หลงัตามปีป

ทนุสงูสดุใน

ารดาํเนนิงา

อใชเ้ปรยีบเ
ปนปัจจบุนัได ้

114.13%
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6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 
- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ

ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00378/UOBSGA 
 

ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Foreign Investment Allocation ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 
 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1.  ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3.  ผลการดําเนินงานของกองทุนทีก่ารเปรียบเทยีบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภทเดยีวกัน
ในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  
• 5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
• 25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอันดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
• 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 
• 75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
• 95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

 
4.  ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่
กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
 
 

ผลตอบแทนกองทนุรวม 6.28% 4.64% 25 6.28% 50 25.88% 25 9.43% 25 7.46% 25 N/A N/A 5.02%

ผลตอบแทนตัวชีว้ดั 14.01% 7.29% 5 14.01% 5 27.54% 25 10.11% 25 8.12% 25 N/A N/A 8.01%

ความผันผวนของกองทนุ 5.66% 3.53% 25 5.66% 50 9.91% 75 11.90% 75 9.58% 75 N/A N/A 9.30%

ความผันผวนของตัวชีว้ดั 5.24% 3.63% 25 5.24% 25 8.39% 50 8.99% 25 7.44% 25 N/A N/A 7.50%

Percentileกองทนุ ต ัง้แตจ่ดัต ัง้
กองทนุYTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
 
หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 

ผลการดําเนนิงานในอดตี /ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุมไิดเ้ป็น
สิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: http://www.blackrockinternational.com/intermediaries/en-
zz/funds-information/overview/bgf-global-allocation-a2-usd 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัทีจ่ดทะเบยีน 18 กมุภาพันธ ์2558 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทาํการซือ้ : ทกุวนัทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึเวลา 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมกํ่าหนด 
มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป   : ไมกํ่าหนด 
 
วนัทาํการขายคนื :  
การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุอตัโนมตั ิ 
กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด ์จะพจิารณารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
อตัโนมตัไิมเ่กนิปีละ4 ครัง้ โดยพจิารณารับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัจิากสว่นตา่งมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดระหวา่งชว่งเวลาเมือ่สว่นตา่งมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธริะหวา่งชว่งเวลา 
มากกวา่หรอืเทา่กบั 0.1 บาทตอ่หน่วย โดยบรษัิทจัดการจะทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
อตัโนมตัภิายใน 5 วนัทําการนับถดัจากวันคํานวณสว่นตา่งมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธริะหวา่ง
ชว่งเวลา ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะประกาศชว่งเวลาพจิารณารับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัตใิห ้
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุแบบปกต ิ 
วนัทําการขายคนื : ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุตัง้แต ่               

เวลาเปิดทําการถงึเวลา 14.00 น 
มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื : ไมกํ่าหนด 
ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่  : ไมกํ่าหนด 
ระยะเวลารับเงนิคา่ขายคนื         : ภายใน 5 วันทําการ นับแตว่นัถดัจากวนัคํานวณมลูคา่
ทรัพสนิสทุธมิลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวนัหยดุทําการใน
ตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะในทํานอง
เดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวนัหยดุ   
ทําการในตา่งประเทศดงักลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุ: สามารถดวูนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันได ้
ที ่www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูอืน่ๆ 



กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด ์  12 
 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 
 
 
 
 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 18 กมุภาพันธ ์2558 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 18 กมุภาพันธ ์2558 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 
2. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 
3. ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2111-1111 

4. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั :                        
โทรศพัท ์0-2026-5100 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของ
กองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลงั 1 ปี เทา่กบั 78.42% 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
Website : www.uobam.co.th 
Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 
คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 
 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึ

มคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 
 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. 

ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของ
หน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคัญ 
ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรอง
วา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 
 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่ม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
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อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio :  PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบ
ถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดย
คํานวณจากมูลค่าทีตํ่่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิที่
กองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบ
ระยะเวลาเดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางตลาด (Market Risk) : 
1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กับปัจจัยภายนอก 

เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสาร
หนีจ้ะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกบัการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้
ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ก็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้
ราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหนา้จะมีการซือ้ขายในระดับราคาที่ตํ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุ
เฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ (portfolio duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคา
มากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ตํา่กวา่ 

2) กรณีกองทนุรวมตราสารทนุ หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุจะเปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและ
ตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวม
มคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง 
ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์
ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น แตข่ายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทาง
กลับกนัหากกองทนุรวมลงทนุในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทน
มากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กนั ดังนัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคัญใน
การบรหิารความเสีย่งจากดังกลา่ว ซึง่ทําไดด้ังตอ่ไปนีค้อื 

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลีย่น เนือ่งจากการป้องกนัความเสีย่งขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณา
วา่จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่

3. ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
บางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทนุมกีารลงทนุ
ในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําใหส้นิทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน 
(Underlying Security)  

4. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country Risk) คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศ
ทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร,การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอื
สาเหตอุืน่ๆ จนทําใหไ้มส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด  

5. ความเสีย่งจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสีย่งที่
เกดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทนุลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง ขอ้กําหนด 
กฎเกณฑ ์หรอืนโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจทําใหไ้มส่ามารถ
ชาํระหนีไ้ดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทนุเกดิความเสีย่งจากสญัญาสวอป และ/หรอื
สญัญาฟอรเ์วริด์ได ้ซึง่มผีลตอ่ผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บจากการลงทนุ 

6. ความเสีย่งจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถใน
การดําเนนิธรุกจิของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงนิ และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงใน
ขณะนัน้ๆ 
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7. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 
(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) 

เกดิจากกองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์
ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทนุ
อาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 
ทัง้นี้ การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี้  
1) ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
3) เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที่ผูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารที่มีการจัดอันดับความ

น่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) 

เกดิจากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์
ทีส่ง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุ
ทีก่ระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้ไมร่วมถงึการลงทนุ
ในตราสารทีผู่อ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทยซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อประเทศ
ดังกลา่ว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวน
มากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

8. ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับ
ความน่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทนุ (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี ้
โดยพจิารณาจากผลการดําเนนิงานทีผ่า่นมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กู ้
ระยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ดังตอ่ไปนี ้

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คาํอธบิาย 

ระดบัทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อนัดบัเครดติสงูทีส่ดุ มคีวามเสีย่งตํา่ทีส่ดุ    
ทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถอืวา่ มคีวาม
เสีย่งตํา่มาก ทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสีย่งตํา่ ทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสีย่งปานกลาง ทีจ่ะไมส่ามารถชําระ
หนีไ้ดต้ามกําหนด 

ระดบัทีตํ่า่กวา่น่าลงทนุ ตํา่กวา่ 
BBB 

ตํา่กวา่ 
BBB(tha)

ตํา่กวา่  
Baa 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ความเสีย่งสงู ทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 
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ลกัษณะสําคญัของกองทนุ BGF Global Allocation Fund (กองทนุหลกั) 
 

ชือ่กองทนุ : BGF Global Allocation Fund – Class A 

ผูจ้ดัการกองทนุ : BlackRock (Luxembourg)S.A. 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 3 มกราคม 1997 

ประเภทโครงการ กองทนุรวมผสม (Mixed Fund) 

อายโุครงการ : ไมก่ําหนด 

การจา่ยเงนิปนัผล: ไมจ่า่ยเงนิปันผล (ตาม Class ทีล่งทนุ) 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ 
ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิของ
กองทนุ : 

Transfer Agent and Registrar: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
Custodian: The Bank of New York Mellon (International) Limited, 
Luxembourg Branch 

Bloomberg Ticker : 
Bloomberg Benchmark 
Ticker  

MERGAAI 
SPFTMLCGBM 

Website http://www.blackrockinternational.com/intermediaries/en-zz/funds-
information/overview/bgf-global-allocation-a2-usd 

 
 
 
 
 
 


