
กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล แอลโลเคชนั ฟันด ์ชนดิรับซอืคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ 1 
 

 

             
         
         
         
         

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       

กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล แอลโลเคชนั ฟนัด ์

UOB Smart Global Allocation Fund : UOBSGA-M 

ชนดิรบัซอืคนืหนว่ยลงทนุอตัโนมตั ิ: UOBSGA 

กองทนุรวมผสม 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทเีนน้ลงทนุแบบมคีวามเสยีงในตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
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นโยบายการลงทนุ 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชอื BGF Global Allocation Fund ทีจดทะเบียนในประเทศ
ลักเซมเบริก์ ซงึเป็นกองทนุเพอืผูล้งทุนทัวไป (Retail Fund) เพยีงกองทุนเดยีว และเป็นกองทนุทจีัดตังตามระเบยีบของ 
UCITS (Undertakings for Collective Inverstment in Transferable Securities) ซงึอยู่ภายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้งของ
ประเทศลักเซมเบริ์กและเป็นกองทุนทมีีหน่วยงานกํากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ซงึเป็นสมาชกิของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทนุดังกล่าวมวัีตถุประสงคใ์นการลงทนุทเีนน้
ลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนทีังภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศทัวโลกในสภาวการณ์ปกตไิม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70 
ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน ซงึมกีารบรหิารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. และกองทุนหลักมไิด ้
เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) ซงึกองทุนหลักอาจป้องกันความเสยีงดา้นอัตราแลกเปลยีนตามดุลพนิจิ
ของผูจั้ดการกองทุน และบรษัิทจัดการจะทําการซอืขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลักในรูปสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ หรอืใน
สกุลเงนิอนืใด หากมกีารเปลยีนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บรษัิทจัดการจะแจง้ให ้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ/หรอืชอ่งทางอนืใดโดยเร็ว นับตังแต่วันทบีรษัิทจัดการรูห้รอืรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว 
ทงันี กองทนุหลักจะนําเงนิไปลงทนุต่อในหลายสกลุเงนิตามแตล่ะประเทศทกีองทนุหลักไปลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุน BGF Global Allocation Fund เพยีงกองทุนเดยีว โดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ หรอืตามอัตราสว่นทสํีานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศ
กําหนด โดยส่วนทีเหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึงตราสารทีมีลักษณะของสัญญาซือขายล่วงหนา้แฝง 
(Structured Note) เฉพาะตราสารหนีทผีูถ้ือมสีทิธไิถ่ถอนก่อนกําหนด (Puttable Bond) และตราสารหนีทผีูอ้อกมสีทิธิ
ไถ่ถอนก่อนกําหนด (Callable Bond) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราทผีันแปรตามอัตรา
ดอกเบยีของสถาบันการเงนิหรืออัตราดอกเบียอนื และไม่มกีารกําหนดเงอืนไขการจ่ายผลตอบแทนทอีา้งองิกับปัจจัย
อา้งองิอนืเพมิเตมิ และมกีารลงทุนใน derivatives ทแีฝงอยูใ่นธรุกรรม structured note ทเีป็น puttable / callable bond 
เท่านัน รวมถงึจะลงทุนในทรัพยส์นิตามประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีนือย่างใดอย่างหนงึ
หรอืหลายอย่างตามทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายกองทนุทกีาํหนดไว ้

กองทุนอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้งึสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) ทมีตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลยีนเงนิ
โดยมวัีตถปุระสงคเ์พอืป้องกันความเสยีง (Hedging) ตามหลักเกณฑท์คีณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขนึอยูกั่บดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกับสภาวการณใ์น
แตล่ะขณะ ซงึการใชเ้ครอืงมอืป้องกันความเสยีงอาจมตีน้ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสยีง โดยอาจ
ทําใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทเีพมิขนึ 
 
นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทุน BGF Global Allocation Fund เป็นกองทุนรวมต่างประเทศซงึจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg โดย
กองทุนดังกล่าวมวีัตถุประสงค์ลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนีทังภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศทัวโลกใน
สภาวการณ์ปกตไิมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน 

1) กองทนุใชแ้นวทางการลงทนุทังแบบดา้นล่างขนึบน (Bottom-up) และแบบดา้นบนลงลา่ง (Top-down)โดยพจิารณา
ความเสยีงและผลตอบแทนจากการลงทนุในแต่ละประเภทสนิทรัพย ์ประเทศทลีงทนุ และขนาดของตลาดทลีงทนุ 

2) การวเิคราะหปั์จจัยพนืฐาน ตารางเปรียบเทยีบมูลค่าพืนฐาน และการใชข้อ้มูลดา้นปรมิาณ ถูกนํามาใชเ้พือสําหรับ
สรา้งโอกาสในการลงทนุ 

3) ส่วนหนึงของสนิทรัพย์ของกองทุนอาจจะเก็บไวใ้นสนิทรัพย์ทมีีสภาพคล่อง หรือเงนิสดจุดประสงค์เพือรักษา
สภาพคลอ่ง 

4) กองทุนอาจจะลงทนุในตราสารอนุพันธท์างการเงนิเพอืวัตถุประสงคใ์นการการป้องกันความเสยีงทมีอียู ่(existing positions) 
หรอืการจัดการพอรต์โฟลโิอทมีปีระสทิธภิาพ (efficient portfolio management) หรอืทังสองจุดประสงค ์

 

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

 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทนุเปิด ยูโอบ ีสมารท์ โกลบอล แอลโลเคชัน ฟันด ์มุง่หวงัใหผ้ลการดําเนนิงานเคลอืนไหวตามกองทนุหลกั 
(passive management) 

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

 

 

 
1. ผูล้งทุนทสีามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทกีองทุนรวมไปลงทุน ซงึอาจจะปรับตัวเพมิสูงขนึ หรือลดลงจนตํากว่า

มลูค่าทลีงทนุและทําใหข้าดทนุได ้

2. เหมาะสําหรับเงนิลงทุนของผูล้งทุนทมีุ่งหวังผลตอบแทนทดีจีากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็น
เงนิลงทุนส่วนทสีามารถยอมรับความเสยีงจากการลงทุนไดใ้นระดับสูง โดยผลตอบแทนทกีองทุนจะไดรั้บส่วนใหญ่มาจาก
กําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 

 
 

กองทนุรวมนไีมเ่หมาะกบัใคร 

ผูล้งทนุทเีนน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนีดพีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร? 
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คําเตอืนทสํีาคญั  

1. กองทุนไทยนําเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนหลักเป็นสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ กองทุนนจีงึมคีวามเสยีงจาก
อัตราแลกเปลยีนสกลุเงนิบาทและสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ ทังนี กองทุนไทยอาจป้องกันความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีน
ตามดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุน ผูล้งทุนอาจไดรั้บผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลยีนหรอืไดรั้บเงนิคนืตํากวา่เงนิลงทุน
เรมิแรกได ้

2. กองทุนหลักจะนําเงนิไปลงทุนต่อในหลายสกุลเงนิตามแต่ละประเทศทกีองทุนหลักไปลงทุน ทังนกีองทุนหลักอาจ
ป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนตามดุลพินิจของผูจั้ดการกองทุน กองทุนนีจึงมีความเสียงจากอัตรา
แลกเปลยีนสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ และ/หรอืสกลุเงนิอนืใดทกีองทุนหลกันําเงนิไปลงทนุ 

3. กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จงึมคีวามเสยีงดา้นการเมือง เศรษฐกจิสังคม 
สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลยีน กฎหมาย และ/หรอืขอ้จํากัดของประเทศทกีองทนุเขา้ไปลงทุน ซงึอาจจะ
สง่ผลตอ่มลูค่าหน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคล่องของกองทนุ 

4. กองทุนหลักมีการลงทุนใน Derivatives เพือการเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) 

5. กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็นชนิดรับซอืคนืหน่วยลงทุนแบบปกตแิละชนดิรับซอืคนืหน่วยลงทุน
อัตโนมัต ิทังนี ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได ้และบรษัิทจัดการจะ
แยกคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ ซงึอาจจะมมีลูคา่เทา่กันหรอืแตกตา่งกนัได ้

(ทังนี บรษัิทจัดการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสับเปลยีนหน่วยลงทนุ จากชนดิรับซอืคนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิมายัง
ชนดิรับซอืคนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิโดยไม่เกบ็ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทุน ตังแต่วันท ี18 มนีาคม 2565 
ถงึวันท ี25 เมษายน 2565 ภายหลังจากระยะเวลาดังกล่าว ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถสบัเปลยีนหน่วยลงทนุระหว่าง
ชนดิหน่วยลงทนุได)้ 

6. กองทุนรวมนีลงทุนในกองทุนหลักทลีงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพิจารณาการกระจาย
ความเสยีงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย (ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 

7. กองทนุรวมมคีวามเสยีงมากกวา่กองทนุรวมทลีงทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนืองจากใชเ้งนิลงทนุในจํานวนทนีอ้ยกว่า
จงึมกํีาไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

8. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด ดังนัน
หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสยีงใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมไดโ้ดยผูถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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แผนภาพแสดงตําแหนง่ความเสยีงของกองทนุรวม 

 

 
ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 

 
ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทุน (Market risk) (ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 

      ตํา                                                                                               สงู 
 

 

 
 
ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk) (ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 

ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Exchange rate risk) (ขอ้มูล ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 

      ตํา           สงู 
 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารป้องกันความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอัตราแลกเปลยีนคดิเป็น 95.15%         
ของเงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

 ทังน ีท่านสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 

≤ 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% 

ทังหมด / เกอืบทังหมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั การป้องกนัความเสยีง fx 

ความผนัผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจุกตัวใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา             สงู 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ตํา              สงู 

การลงทนุกระจุกตัว    
ในรายประเทศรวม 

ตํา              สงู 
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ชอืทรพัยส์นิและการลงทุนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทุนเปิดยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล แอลโลเคชนั ฟันด ์

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 
หน่วยลงทนุ : BGF Global Allocation Fund - Class A 96.84 

 
        หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564 

 

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

 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 

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

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

 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 

UOBSGA 

ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธนัวาคม 2564 

หนว่ยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง

ประเทศ 
96.84%

อนืๆ 3.16%

Equity 67.59%

Fixed Income
13.60%

Commodities
0.17%

Cash Equivalents
18.64%

BGF Global Allocation Fund - Class A 

ขอ้มูลกองทุนหลกั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 
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หมายเหตุ :  -  ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูค่าเพมิหรอืภาษีธรุกจิเฉพาะหรอืภาษีอนืใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- ค่าใชจ่้ายอนืๆขา้งตน้ เชน่ ค่าสอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.1991, คา่ธรรมเนียมธนาคาร 
เรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0044 เป็นตน้ 

ทังน ีสามารถดูคา่ธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ ี: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00378/UOBSGA  
หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564 

 
คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทุน (% ของมลูคา่หนว่ยลงทุน)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

ค่าธรรมเนียมการขาย 2.00 1.50 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 1.50** 

ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื ไมม่ ี ไมม่ ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไมม่ ี

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี
* ทังน ีบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกับผูส้ังซอืหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่

หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้ 
** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

(ทังนี บรษัิทจัดการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสับเปลยีนหน่วยลงทนุ จากชนดิรับซอืคนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิมายัง
ชนดิรับซอืคนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิโดยไม่เกบ็ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทุน ตังแต่วันท ี18 มนีาคม 2565 
ถงึวันท ี25 เมษายน 2565 ภายหลังจากระยะเวลาดังกล่าว ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถสบัเปลยีนหน่วยลงทนุระหว่าง
ชนดิหน่วยลงทนุได)้ 
หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564 

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 นายทะเบยีน รวมคา่ใชจ้่าย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทคีณุจะไดร้บั  
ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สูงสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สูงสดุไมเ่กนิ
0.08025 

สูงสดุไมเ่กนิ 
0.2140 

สูงสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สูงสดุไมเ่กนิ
2.91575 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 
 
หมายเหตุ :ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 

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

 

 
คา่ตอบแทนทไีดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.7500% ของ NAV 

 
หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564 
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1. ดชันชีวีดั  

1) ดชัน ีS&P 500 ซงึเป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานของกองทุนหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ย
อตัราแลกเปลยีนเพอืเทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทคีาํนวณผลตอบแทน (36%) 

2) ดชัน ีFTSE All-World ex US ซงึเป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานของกองทนุหลกั (Master Fund)
ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลยีนเพอืเทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทคีาํนวณผลตอบแทน (24%) 

3) ดชัน ีBofA Merrill Lynch 5-year US Treasury Bond Index ซงึเป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการ
ดาํเนนิงานของกองทุนหลกั ( Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลยีนเพอืเทยีบคา่สกลุเงนิบาท 
ณ วนัทคีาํนวณผลตอบแทน (24%) 

4) ดชัน ีFTSE Non-USD World Government Bond ซงึเป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานของกองทุน
หลกั (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลยีนเพอืเทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทคีาํนวณผลตอบแทน 
(16%) 

 
2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 
 
 

3. กองทุนนเีคยมผีลขาดทุนสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปีคอื -22.1109% 
 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 9.67% ตอ่ปี 
 
5. ประเภทกองทนุรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Foreign Investment Allocation 

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

 

 

 

6.27%

17.05%
13.98%

-10.48%

7.94%

22.75%

14.13%

9.93%

-5.20%

5.32%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

2564 2563 2562 2561 2560

UOBSGA

Benchmark

*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 

- ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

 - เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบับนี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00378/UOBSGA 
หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564 

 

 

ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Foreign Investment Allocation ขอ้มูล ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 

 

ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1.  ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มูลฉบับเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 
 
3.  ผลการดําเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทุนทจีะถูกเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดยีวกัน
ในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

• 5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

• 25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

• 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

• 75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

• 95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4.  ผลตอบแทนทมีอีายเุกนิหนงึปีนันมกีารแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
 

เมอืผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทลีงทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่
กองทนุทลีงทนุนันอยูใ่นชว่งทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 
 

ผลตอบแทนกองทนุรวม 6.27% 1.76% 50 -0.01% 50 6.27% 50 12.30% 25 6.50% 25 N/A N/A 4.65%

ผลตอบแทนตวัชวีดั 22.75% 2.50% 50 7.67% 5 22.75% 5 15.44% 5 8.98% 5 N/A N/A 8.57%

ความผนัผวนของกองทนุ 8.20% 4.64% 25 5.94% 50 8.38% 50 11.26% 75 9.67% 75 N/A N/A 9.08%

ความผนัผวนของตวัชวีัด 7.73% 4.40% 25 5.68% 50 7.90% 50 8.08% 25 7.52% 25 N/A N/A 7.35%

Percentileกองทนุ
ตงัแตจ่ดัตงั

กองทนุ
YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี
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ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
 
หมายเหต ุ: ขอ้มูลกองทนุหลกั ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 

ผลการดําเนนิงานในอดตี /ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทเีกยีวขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุมไิดเ้ป็น
สงิยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: 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) 

วนัทจีดทะเบยีน 18 กมุภาพันธ ์2558 

อายุโครงการ ไมก่ําหนด 

การซอืและขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทาํการซอื : ทกุวนัทําการตงัแตเ่วลาเรมิเปิดทาํการ ถงึเวลา 15.30 น. 

มลูคา่ขนัตําของการซอืครังแรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขนัตําของการสงัซอืครังถัดไป   : ไมกํ่าหนด 

 

วนัทาํการขายคนื :  

การรบัซอืคนืหนว่ยลงทุนอตัโนมตั ิ 

กองทุนเปิด ยูโอบ ีสมารท์ โกลบอล แอลโลเคชัน ฟันด ์จะพิจารณารับซอืคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัตไิม่เกนิปีละ 4 ครัง โดยพจิารณารับซอืคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตจิากสว่นตา่งมลูค่า
ทรัพย์สนิสุทธทิังหมดระหวา่งช่วงเวลาเมือสว่นตา่งมูลค่าทรัพยส์นิสุทธริะหว่างชว่งเวลา 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.1 บาทต่อหน่วย โดยบรษัิทจัดการจะทําการรับซอืคนืหน่วยลงทุน
อัตโนมัตภิายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณส่วนต่างมูลค่าทรัพย์สนิสุทธริะหว่าง
ชว่งเวลา ทงัน ีบรษัิทจัดการจะประกาศชว่งเวลาพจิารณารับซอืคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิห ้
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ 

การรบัซอืคนืหนว่ยลงทุนแบบดลุยพนิจิของผูล้งทุน 

วันทําการขายคนื : ทกุวนัทําการซอืขายหน่วยลงทนุตงัแต ่               
เวลาเปิดทําการถงึเวลา 14.00 น 

มลูคา่ขนัตําของการขายคนื : ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขนัตาํ  : ไมก่ําหนด 

ระยะเวลารับเงนิคา่ขายคนื         : ภายใน 5 วันทําการถดัจากวนัคํานวณมูลคา่ทรัพสนิสทุธิ
มูลคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซอืคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหนั้บ
รวมวันหยุดทําการของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลักษณะใน
ทํานองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวมและผูป้ระกอบธรุกจิทเีกยีวขอ้งในตา่งประเทศ 
ซงึจะสง่ผลกระทบตอ่การชําระราคา โดยบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกยีวกบัวันหยุด   
ทําการในตา่งประเทศดงักลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ 

หมายเหต ุ: สามารถดวูนัทําการซอืขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวนัได ้
ท ีwww.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูอนืๆ 
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รายชอืผูจ้ัดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทนุน ี

นางสาววรรณจันทร ์องึถาวร* 18 กมุภาพันธ ์2558 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 18 กมุภาพันธ ์2558 

นายฐติริัฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร*ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทเีป็นผูจ้ัดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพมิเตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 1. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

2. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 

3. ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2111-1111 

4. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2016-8600 

5. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เทรเชอรสิต ์จํากดั : โทรศัพท ์ 0-2061-9621 

6. บรษัิทหลกัทรัพย ์คงิสฟ์อรด์ จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2829-6291, 0-2829-6293, 0-2829-6294 

7. บรษัิทหลกัทรัพย ์สยามเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2430-6543 

8. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั :  โทรศพัท ์0-2026-5100 

หรอืผูส้นับสนนุการขายหรอืรบัซอืคนืทบีรษัิทจดัการแตง่ตงัขนึ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของ
กองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผี่านมายอ้นหลงั 1 ปี เทา่กบั 11.62% 
หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชชีวน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทอียู่ : ชนั 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขท ี173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th 

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณบีรษัิทจดัการมธีรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผ่านทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจดัการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ ี
www.uobam.co.th 
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 การลงทุนในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึ
มคีวามเสยีงจากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไม่ไดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตังและอยู่ภายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชชีวนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของ
หน่วยลงทนุทเีสนอขายนัน  ทงัน ีบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชชีวนสว่นสรุปขอ้มลูสําคัญ 
ณ วันท ี14 มนีาคม 2565 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทุนรวมและขอรับรอง
วา่ขอ้มลูดังกล่าวถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 

 

 
*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วม
ปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio :  PTR) เพอืใหผู้ล้งทุนทราบ
ถงึปรมิาณการซอืขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ียงิขนึ โดย
คํานวณจากมูลค่าทตํีากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิที
กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทนุรวมในรอบ
ระยะเวลาเดยีวกัน 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 
ปจัจยัความเสยีงทสีําคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงทางตลาด (Market Risk) : 

1) กรณีกองทนุรวมตราสารหนี เกดิจากการเปลยีนแปลงของอัตราดอกเบยีซงึขนึกับปัจจัยภายนอก เชน่ 
สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจะ
เปลยีนแปลงในทศิทางตรงขา้มกับการเปลยีนแปลงของอัตราดอกเบีย เช่น หากอัตราดอกเบียใน
ตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสงูขนึ อัตราดอกเบยีของตราสารหนีทอีอกใหมก็่จะสงูขนึดว้ย ดังนันราคา
ตราสารหนีทอีอกมากอ่นหนา้จะมกีารซอืขายในระดับราคาทตํีาลง โดยกองทนุรวมทมีอีายุเฉลยีของ
ทรัพยส์นิทลีงทุน (portfolio duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกับการเปลยีนแปลงของราคามากกว่า
กองทนุรวมทมี ีportfolio duration ตํากวา่ 

2) กรณีกองทนุรวมตราสารทุน หมายถงึ ความเสยีงทมีลูค่าของหลักทรัพยท์กีองทนุรวมลงทนุจะเปลยีนแปลง
เพมิขนึหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทังในและ
ต่างประเทศ เป็นตน้ ซงึพจิารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวม
มคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผนัผวนจากการเปลยีนแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลยีนแปลง 
ของอัตราแลกเปลยีนมผีลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์
ในช่วงทเีงนิบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทบีาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทาง
กลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทบีาทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทบีาทอ่อน ก็อาจไดผ้ลตอบแทน
มากขนึกวา่เดมิดว้ยเชน่กัน ดังนัน การป้องกันความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีนจงึเป็นเครอืงมอืสําคัญใน
การบรหิารความเสยีงจากดังกลา่ว ซงึทําไดดั้งตอ่ไปนีคอื 

- อาจป้องกนัความเสยีงตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสยีงจาก
อัตราแลกเปลยีน เนืองจากการป้องกันความเสยีงขนึอยู่กบัดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพจิารณา
วา่จะป้องกันความเสยีงหรอืไม ่

3. ความเสยีงจากการลงทุนในสญัญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives Risk) สัญญาซอืขายล่วงหนา้
บางประเภทอาจมกีารขนึลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพยพ์นืฐาน ดังนันหากกองทุนมกีารลงทุน
ในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําใหส้นิทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืนฐาน 
(Underlying Security)  

4. ความเสยีงของประเทศทลีงทุน (Country Risk) คอื ความเสยีงทเีกดิจากการเปลยีนแปลงภายในประเทศ
ทกีองทุนเขา้ไปลงทนุ เชน่ การเปลียนแปลงผูบ้รหิาร,การเปลยีนแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอื
สาเหตอุนืๆ จนทําใหไ้มส่ามารถชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทกํีาหนด  

5. ความเสยีงจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสยีงที
เกดิจากการเปลยีนแปลงภายในประเทศทกีองทุนลงทนุ เชน่ การเปลยีนแปลงทางการเมอืง ขอ้กําหนด 
กฎเกณฑ ์หรอืนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซงึรวมถงึสาเหตุอนืๆ ทอีาจทําใหไ้ม่สามารถ
ชําระหนีไดต้รงตามระยะเวลาทีกําหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทนุเกดิความเสยีงจากสัญญาสวอป และ/หรอื
สญัญาฟอรเ์วริด์ได ้ซงึมผีลตอ่ผลตอบแทนทกีองทนุจะไดรั้บจากการลงทนุ 

6. ความเสยีงจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึ ความสามารถใน
การดําเนินธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงนิ และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซงึจะถูกสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทมีกีารขนึหรอืลงใน
ขณะนันๆ 
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7. ความเสยีงจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) 
เกดิจากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์
ทสี่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมันคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุน
อาจมผีลการดําเนนิงานทผีนัผวนมากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทงันี การลงทนุแบบกระจุกตวัไมร่วมถงึกรณกีารลงทนุในทรัพยส์นิดังนี  

1) ตราสารหนีภาครัฐไทย 

2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอือยู่ในอันดับทสีามารถลงทนุได ้

3) เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากทีผูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารทีมีการจัดอันดับความ
น่าเชอืถอือยูใ่นอันดับทสีามารถลงทนุได ้

(2) ความเสยีงจากการลงทนุกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนงึ (Sector Concentration Risk) 
เกดิจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์
ทสี่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทผัีนผวนมากกว่ากองทุน
ทกีระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสยีงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนงึ (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนงึมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไมร่วมถงึการลงทุน
ในตราสารทผีูอ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทยซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อประเทศ
ดังกลา่ว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทผีันผวน
มากกวา่กองทุนทกีระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

9. ความเสยีงจากการผดินดัชําระหนขีองผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับ
ความน่าเชอืถอืของตราสารทลีงทุน (credit rating) ซงึเป็นขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี 
โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานทีผ่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กู ้
ระยะยาวมคีวามหมายโดยย่อดังตอ่ไปน ี

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คําอธบิาย 

ระดับทน่ีาลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดติสงูทสีดุ มคีวามเสยีงตําทสีดุ    
ทจีะไมส่ามารถชําระหนีไดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดติรองลงมาและถอืวา่ มคีวาม
เสยีงตํามาก ทจีะไมส่ามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสยีงตํา ทจีะไมส่ามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสยีงปานกลาง ทจีะไมส่ามารถชําระ
หนีไดต้ามกําหนด 

ระดับทตํีากวา่น่าลงทนุ 
ตํากวา่ 
BBB 

ตํากวา่ 
BBB(tha) 

ตํากวา่  
Baa 

ตํากวา่ 
BBB 

ความเสยีงสูง ทจีะไม่สามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทนุ BGF Global Allocation Fund (กองทุนหลกั) 
 

ชอืกองทนุ : BGF Global Allocation Fund – Class A 

ผูจ้ดัการกองทุน : BlackRock (Luxembourg)S.A. 

วนัทจีดัตงักองทนุ : 3 มกราคม 1997 

ประเภทโครงการ กองทนุรวมผสม (Mixed Fund) 

อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 

การจา่ยเงนิปันผล: ไมจ่่ายเงนิปันผล (ตาม Class ทลีงทุน) 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ 

ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิของ
กองทุน : 

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 

 

 
 
 
 
 


