ื ชชวนส
ี
หน ังสอ
ว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ

ข้อมูล ณ ว ันที 30 มิถน
ุ ายน 2564

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด ์ – H
UOB Smart Gold Fund – Currency Hedged
บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟั นด์ – H

UOBSG - H
ิ ทางเลือก
กองทุนทร ัพย์สน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ี
กองทุนรวมทีเน้นลงทุนแบบมีความเสยงต่
างประเทศ

1

คุณกําล ังจะลงทุนอะไร ?
นโยบายการลงทุน
ึ ดตังและบริหารจั ดการโดย World Gold Trust
เน ้นการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซงจั
Services, LLC ทีถือหุ ้นโดย World Gold Council (WGC) กองทุนจะนํ าเงินไปลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน
SPDR Gold Trust ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์โดยเฉลียในรอบปี บัญชไี ม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของ
ิ สุทธิของกองทุน และนํ าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
ของมูลค่าทรัพย์สน
ื
ี
โดยปกติกองทุนจะลงทุนในสัญญาซอขายล่
วงหน ้า (derivatives) เพือป้ องกันความเสยงด
้านอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศเกือบทังหมด โดยจะป้ องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 90 ของมูลค่า
ึ
เงิน ลงทุ น ในต่ า งประเทศ ซ งจะปฏิ
บั ต ิให ้เป็ นไปตามเงือนไขและหลั ก เกณฑ์ท ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนีกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนทีไม่ได ้จดทะเบียนอยูใ่ น
ตลาดหลักทรัพย์ (non-listed securities) ตราสารทีมีลักษณะของสัญญาซือขายล่วงหน ้าแฝง (Structured Notes)
ื อทีตั วตราสารและทีผู ้ออกตราสารตํากว่าทีสามารถลงทุนได ้ (nonรวมถึงตราสารหนีทีมีอันดับความน่ าเชอถื
ื อทีตัวตราสารและทีผู ้ออกตราสาร
investment grade) และตราสารหนีทีไม่ได ้รั บ การจั ดอันดั บความน่ าเช อถื
(unrated securities)
กองทุน มีนโยบายสร ้างผลตอบแทนทีอ ้างอิงโดยตรงกับ ราคาทองคํ าแท่ง โดยเป็ นการลงทุน ในทองคํ าแท่ ง
ทางอ ้อมผ่านการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักทีเป็ น Gold ETF ในต่างประเทศ ทังนี คิดเป็ นอัตราเฉลีย
ิ สุทธิของกองทุนรวม ทองคํ าแท่งทีกองทุนรวมลงทุนไม่ว่า
รอบปี บัญชไี ม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรั พย์สน
โดยทางตรงหรือ โดยทางอ ้อม จะเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ข องกองทุ น รวมทองคํ า ทีสํ านั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
กองทุน SPDR Gold Trust
เน ้นลงทุนในทองคําแท่ง เพือสร ้างผลตอบแทนของกองทุนให ้ใกล ้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําในตลาดโลก
หักค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทังหมดของกองทุน โดยลักษณะของทองคําแท่งทีกองทุนลงทุน คือ London Good
Delivery Bars ซ ึ งมี ม าตรฐานความบริสุ ท ธิขั นตํ าที 99.5% และผ่ า นการรั บ รองจาก The London Bullion
Market Association ("LBMA")
ึ ษาข ้อมูลกองทุนหลักได ้จาก : www.spdrgoldshares.com
คุณสามารถศก

กลยุทธ์การบริหารกองทุน
1. กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟั นด์ - H มุง่ หวังให ้ผลการดําเนินงานเคลือนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive management)
2. SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบโดยมุ่งหวังให ้ผลการดํ าเนินงานเคลือนไหว
ใกล ้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําในตลาดโลกหักค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ ายทังหมดของกองทุน
(Passive Management)
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1

กองทุนรวมนีเหมาะก ับใคร ?
1. ผู ้ลงทุนทีสามารถรั บความผั นผวนของราคาทองคํ า ซึงอาจจะปรั บตั วเพิมสูงขึน หรือลดลงจนตํ ากว่ามู ลค่าที
ลงทุนและทําให ้ขาดทุนได ้
ิ ทางเลือกเพือกระจายการลงทุนในทรัพย์สน
ิ ประเภทต่างๆ
2. ผู ้ลงทุนทีต ้องการลงทุนในทรั พย์สน
3. ผู ้ลงทุนทีคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคํา
ี
4. เหมาะสําหรับเงินลงทุนทีต ้องการกระจายความเสยงโดยการลงทุ
นในกองทุนรวมต่างประเทศ และควรเป็ น
่
ี
เงินลงทุนสวนทีสามารถยอมรับความเสยงจากการลงทุนได ้ในระดับปานกลางถึงค่อนข ้างสูง

กองทุนรวมนี ไม่เหมาะ ก ับใคร
ผู ้ลงทุนทีเน ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ

ี
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสยงของกองทุ
นนี


ื ชชวนฉบั
ี
อ่านหนั งสอ
บเต็ม หรือสอบถามผู ้สนั บสนุนการขายและบริษัทจัดการ



ี
อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสยงของกองทุ
นรวมนีดีพอ

คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ ?
คําเตือนทีสําค ัญ
ี
1. กองทุนมีความเสยงจากอั
ตราแลกเปลียน อาจทําให ้ผู ้ลงทุนได ้รั บผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนหรือได ้รั บเงิน
คืนตํ ากว่าเงินลงทุ นเริมแรกได ้ อาจมีต ้นทุนสํ าหรั บการทํ าธุรกรรมป้ องกั นความเสียงจากอัตราแลกเปลียนใน
ึ าให ้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต ้นทุนทีเพิมขึน
อนาคตได ้ ซงทํ
ื
ี
2. กองทุนไม่ เข ้าลงทุนในสัญญาซอขายล่
วงหน ้าเพือป้ องกั นความเสยงจากอั
ตราแลกเปลียนในหลักทรั พย์หรือ
ิ ในสกุลเงินต่างประเทศทีกองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาททังจํ านวน เมือมีการเปลียนแปลงของสกุลเงิน
ทรัพย์สน
ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินบาท ทําให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกําไรจากอัตราแลกเปลียน

3. กองทุน รวมอาจมีการกระจุ กตัวของการถือ หน่ วยลงทุนของบุ คคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุน
ี
ทังหมด ดังนั น หากผู ้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสยงให
้กองทุนต ้องเลิกกองทุน
รวมได ้โดยผู ้ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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ํ ค ัญ
ี
ปัจจ ัยความเสยงที
สา
ี
ความเสยงจากความผ
ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

ตํา

สูง
≤ 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

>25%

ี
ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High concentration risk) (ข ้อมูล เดือนพฤษภาคม 2564)
ตํา
การลงทุนกระจุกตัวใน
ผู ้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม
การลงทุนกระจุกตัวราย
ประเทศรวม

สูง
≤ 10%

10 - 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

ตํา

สูง
≤ 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

ตํา

สูง
≤ 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

ี
ความเสยงจากการเปลี
ยนแปลงของอ ัตราแลกเปลียน (Exchange rate risk)
ตํา
ี fx
การป้ องกันความเสยง

ทังหมด / เกือบทังหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินจ
ิ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนคิดเป็ น 99.07% ของเงินลงทุน
ในต่างประเทศ

ี
ทังนี สามารถดูคําอธิบายความเสยงต่
างๆได ้จากคําอธิบายเพิมเติมท ้ายเล่ม
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีลงทุน
สดส
% ของ NAV
อืน ๆ -2.58 %

เงินฝากและ
ตราสารหนีทีออก
โดยสถาบันการเงิน
0.30 %

หน่วยลงทุนของกองทุน
ระหว่างประเทศ 102.28 %

ื
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอทร
ัพย์สน
ิ 5 อ ันด ับแรกของกองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ – H
ทร ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน

% ของ NAV

1.

หน่ วยลงทุน : SPDR GOLD SHARES (US78463V1070)

102.28

2.

เงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารยูโอบี จํ ากัด (มหาชน)

0.30

3.

อืน ๆ

-2.58

คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00282
คุณสามารถดูข ้อมูลของกองทุนหลักทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : http://www.spdrgoldshares.com
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได ้รับ
ดังนั น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

3.00

สูงสุดไม่เกิน
2.33046
2.00

สูงสุดไม่เกิน
1.6050
1.1792
0.9630

1.00

สูงสุดไม่เกิน
0.06206
0.0321

สูงสุดไม่เกิน
0.1284

สูงสุดไม่เกิน
0.5350

0.1284

0.0557

0.00
การจัดการ

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

ค่าใช ้จ่ายอืนๆ

รวมค่าใช ้จ่าย

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได ้รวมภาษี มูลค่าเพิม หรือภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อนใดทํ
ื
านองเดียวกัน (ถ ้ามี)
่ ค่าสอบบัญช ี เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0502 เป็ นต ้น
- ค่าใชจ่้ ายอืนๆข ้างต ้น เชน
ทังนี สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที :
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00282

ค่าธรรมเนียมทเรี
ี ยกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็ บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

2.00

ยกเว ้น

ั เปลียนหน่วยลงทุนเข ้า
ค่าธรรมเนียมการสบ

2.00

ยกเว ้น

ื น
ค่าธรรมเนียมการรับซอคื

2.00

ยกเว ้น

ั เปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการสบ

2.00

ยกเว ้น

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วย
ิ ธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสท

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟั นด์ – H

10 บาทต่อจํ านวน หน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย
หรือเศษของ 500 หน่ วย
ไม่ม ี

5

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหล ัก

หมายเหตุ ข ้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที 31 พฤษภาคม 2564
คุณสามารถดูคา่ ธรรมเนียมกองทุนหลักได ้ที : http://www.spdrgoldshares.com

ค่าตอบแทนทีได้ร ับจากบริษ ัทจ ัดการต่างประเทศ (Rebate fee) : 0.0000% ของNAV
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ผลการดําเนินงานในอดีต
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได ้เป็ นสงยื
1. ด ช
ั นีช ีว ด
ั คือ ด ช
ั นีราคาทองคํ าในสกุลเงินดอลลาร์สหร ฐ
ั (LBMA Gold Price PM) ทีปร ับด้วยต้นทุ นการ
ี
ป้องก ันความเสยงด้
านอ ัตราแลกเปลียน เพือคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ ว ันทีลงทุน
2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ

ผลการดําเนินงาน
30.00%

UOBSG - H
24.61%

Benchmark

21.69%
18.43%

20.00%
14.45%

12.66%
9.35%

10.00%

6.65%

8.40%

0.00%
-0.93%
-4.50%
-10.00%

2563

2562

2561

2560

2559

3. กองทุนนีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -18.5024%
4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 12.54% ต่อปี
่ นต่างผลการดําเนินงานและด ัชนีชวี ัด (Tracking Error 1 Year : TE) คือ 14.80% ต่อปี
5. ความผ ันผวนของสว
Tracking Difference 1 Year : TD คือ -2.12% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Commodities Precious Metals
*คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00282
7. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ตงแต่
ั
จด
ั ตงกองทุ
ั
น

ผลตอบแทนของกองทุนรวม

-7.01%

3.65%

75

-7.01%

95

-2.40%

75

9.17%

50

3.39%

25

N/A

N/A

-0.63%

ผลตอบแทนตัวชีวัด

-6.59%

4.26%

50

-6.59%

75

-0.28%

50

12.11%

5

5.75%

5

N/A

N/A

0.76%

ความผันผวนของกองทุน

9.76%

6.12%

5

9.76%

5

15.89%

75

14.33%

75

12.54%

75

N/A

N/A

14.66%

ความผันผวนของตัวชีวัด

10.74%

7.12%

5

10.74%

5

17.53%

95

14.94%

95

13.49%

95

N/A

N/A

17.64%

-

ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี

-

เอกสารการวัดผลการดํ าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได ้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00282
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Commodities Precious Metals ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564

ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance)
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสงยื
2. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที www.aimc.or.th
3. ผลการดํ าเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต ้ข ้อกําหนดของสมาคมบริษั ท
จัดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับ
เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็ น
• 5th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
• 25th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
• 50th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median Performance)
็ ต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
• 75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 75 เปอร์เซน
็ ต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
• 95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 95 เปอร์เซน
4. ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี นั นมีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
็ ต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่า
เมือผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนํ าไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซน
กองทุนทีลงทุนนั นอยูใ่ นชว่ งทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน
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ผลการดําเนินงานย้อนหล ังของกองทุนหล ัก

หมายเหตุ ผลการดําเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข ้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได ้
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เป็ นสงยื
ข ้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที 31 พฤษภาคม 2564
คุณสามารถดูข ้อมูลของกองทุนหลักทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : http://www.spdrgoldshares.com
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ข้อมูลอืนๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จ่าย

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ิ รไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสก

วันทีจดทะเบียน

14 มีนาคม 2555

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ื
การซอและขายคื
นหน่วยลงทุน

ื : ทุกวันทําการ ตังแต่เวลาเริมเปิ ดทําการ ถึง 15.30 น.
ว ันทําการซอ
มูลค่าขันตําของการซือครังแรก

: ไม่กําหนด

ื
มูลค่าขันตําของการสังซอครั
งถัดไป : ไม่กําหนด
ว ันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ ตังแต่เวลาเปิ ดทําการ ถึง 14.00 น.
มูลค่าขันตําของการขายคืน

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขันตํา

: ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนั บตังแต่วันคํานวณมูลค่า
ิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่วย
ทรัพย์สน
ลงทุน โดยมิให ้นั บรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศ
ของผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที
มีลก
ั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน
ึ ษัทจัดการกองทุนรวมได ้ระบุเกียวกับวันหยุด
รวมซงบริ
ทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว ้แล ้วในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
ื
ิ รายวัน
หมายเหตุ สามารถดูวันทํ าการซอขายหน่
วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรั พย์สน
ได ้ที www.uobam.co.th
ื
ชอ-นามสกุ
ล

รายชือผู ้จัดการกองทุน

ว ันทีเริมบริหารกองทุนนี

นางสาววรรณจันทร์ อึงถาวร*

1 กรกฎาคม 2556

ั *
นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชย

18 เมษายน 2557

นายฐิตริ ัฐ รัตนสงิ ห์*

4 มิถน
ุ ายน 2562

ั ติวงศ์
นางสาวสริ อ
ิ นงค์ ปิ ยสน

19 มิถน
ุ ายน 2562

นายนพพล นราศรี

22 กุมภาพันธ์ 2564

ั ญาซอขายล่
ื
* ปฎิบัตห
ิ น ้าทีเป็ นผู ้จั ดการกองทุนและผู ้จัดการลงทุนในสญ
วงหน ้าเพิมเติม
ื น
ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรั บซอคื

1.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777

2.

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111

3.

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000

4.

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500

5.

ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
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6.

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555

7.

บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์
0-2016-8600

8.

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658 -5050

9.

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800

10. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
11. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000 , 0-2099-7000
12. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
13. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จํา กัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
14. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
15. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
16. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
17. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2782-2400
19. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
20. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
ั พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
21. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชน
22. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
23. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
24. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นั นซ่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
25. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
26. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2351-1800
27. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
28. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
29. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327, 0-2359-0000
30. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
31. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
32. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
33. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508,
0-2861-6090
34. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000
35. ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
36. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
37. บริษัท หลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
38. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
39. บริษัท เมืองไทยประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
40. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000, 0-2080-6000
หรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือคืนอืนๆ ทีบริษัทจัดการแต่งตังขึน (ถ ้ามี)

อัตราสว่ นหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 30.31%
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ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชีชวน
ร ้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ี เซน
็ เตอร์ เลขที 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
ทีอยู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซย
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
Website : www.uobam.co.th
Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com

ธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการ
จะเปิ ดเผยข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที
www.uobam.co.th

 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่ได ้อยู่ภายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
ี
ึ ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
เสยงจากการลงทุ
นซงผู
 ได ้รับอนุมต
ั จ
ิ ัดตังและอยู่ภายใต ้การกํากับดูแลของสํานั กงาน ก.ล.ต
ื ชชวนในการเสนอขายหน่
ี
 การพิจารณาร่างหนั งสอ
วยลงทุนของกองทุนรวมนี มิได ้เป็ นการแสดงว่าสํานั กงาน ก.ล.ต.
ื
ี
ได ้รับรองถึงความถูกต ้องของข ้อมูลในหนั งสอชชวนของกองทุนรวม หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วย
ลงทุ น ทีเสนอขายนั น ทั งนี บริษั ทจั ด การกองทุ น รวมได ้สอบทานข อ้ มูล ในหนั งส ือ ช ีชวนส่ว นสรุ ป ข ้อมู ล สํ า คั ญ
ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564 แล ้วด ้วยความระมัดระวังในฐานะผู ้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับ
รองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็จและไม่ทําให ้ผู ้อืนสําคัญผิด
*CAC หมายถึ ง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่ วมป ฏิ บั ติ ข อ ง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุ นรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงปริมาณ
อ ัตราสว
ื
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จั ดการกองทุนได ้ดียงขึ
การซอขายทรั
พย์สน
ิ น โดยคํ านวณจากมูลค่าทีตํ ากว่า
ื
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
ิ ทีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอทรั
พย์สน
ิ สุทธิเฉลียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
ย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
Tracking Error หมายถึง ความผันผวนของสว่ นต่างของผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชวัี ด
ึ
ิ ธิภาพในการเลียนแบบดัชนี ชวัี ดของกองทุนรวมว่ามีการเบียงเบนออกไปจากดัชนีชวัี ดมากน อ
ซงสะท
้อนให ้เห็นถึงประสท
้ ย
เพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ตํา แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบียงเบนออกไปจากดัชนีชวัี ดในอัตราทีตํา
ดั งนั น กองทุนรวมนี จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดั ชนี อ ้างอิง ในขณะทีกองทุ นรวมทีมีค่ า TE สูง แสดงว่าอั ตรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบียงเบนออกจากดัชนีชวัี ดในอัตราทีสูง ดังนั น โอกาสทีผลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไป
ตามผลตอบแทนของ Benchmark ก็จะลดน ้อยลง เป็ นต ้น
Tracking Difference (TD) หมายถึง ค่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี
อ ้างอิงของกองทุน
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ํ ค ัญของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหล ัก)
ล ักษณะสา
ื
ชอกองทุ
น

:

SPDR Gold Trust

ประเภท

:

กองทุนอีทเี อฟ(Exchange Traded Fund) ทีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์นวิ ยอร์ก (New York Stock Exchange:NYSE) ตลาด
หลักทรัพย์สงิ คโปร์ (Singapore Stock Exchange : SGXST) และ
่ งกง (Hong Kong Stock Exchange : HKSE)
ตลาดหลักทรัพย์ฮอ
โดยบริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนหลักทีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์สงิ คโปร์

สกุลเงิน

:

ดอลลาร์สหรัฐฯ (United States Dollar : USD)

อายุโครงการ

:

ไม่กําหนด

ล ักษณะของทองคําทีลงทุน

:

London Good Delivery Bars ตามมาตรฐาน และผ่านการรับรอง
จาก the London Bullion Market Association (“LBMA”)

ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์

:

BNY Mellon Asset Servicing

ิ
ผูเ้ ก็บร ักษาทร ัพย์สน

:

HSBC Bank USA, N.A

Sponsor

:

World Gold Trust Services, LLC(WGTS) ทีถือหุ ้นโดย World
ึ นองค์กรทีไม่แสวงหากําไรทีจัดตังขึน
Gold Council(WGC) ซงเป็
ตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์

Marketing Agent

:

State Street Global Advisors Asia Limited

Website

:

www.spdrgoldshares.com
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คําอธิบายเพิมเต ิม
ปัจจ ัยความเสียงทีสําค ัญเพิมเติม
ี
1. ความเส ยงทางการตลาด
(Market Risk) หมายถึง ความเส ียงจากความผั นผวนของราคาหลั กทรั พย์
ี
(Market Risk) หมายถึง ความเสยงที
มูลค่าของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นรวมลงทุนจะเปลียนแปลงเพิมขึนหรือ
ลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เป็ นต ้น
ึ จารณาได ้จากค่ า standard deviation (SD) ของกองทุ นรวม หากกองทุน รวมมีค่ า SD สูง แสดงว่า
ซ งพิ
กองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลียนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ี
ั
ื
ื
2. ความเสยงจากการทํ
าสญญาซ
อขายล่
วงหน้า (Derivatives) หมายถึง สัญญาซอขายล่
วงหน า้ บาง
ประเภทอาจมีการขึนลงผันผวน (volatile) มากกว่ าหลักทรั พย์พืนฐาน ดั งนั นหากกองทุ นมีการลงทุ นใน
ิ ทรัพย์มค
หลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให ้สน
ี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนฐาน
ื
(Underlying Security)
3. ความเส ียงของประเทศทีลงทุ น (Country Risk) หมายถึง ความเสียงที เกิด จากการเปลี ยนแปลง
ภายในประเทศทีกองทุ นเข ้าไปลงทุ นเช่ น การเปลียนแปลงผู ้บริหาร,การเปลียนแปลงนโยบายทางด ้าน
เศรษฐกิจ หรือสาเหตุอนๆ
ื จนทําให ้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได ้ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด
ี
4. ความเส ยงจากการเปลี
ยนแปลงของอ ัตราแลกเปลียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลียนแปลง
ของอั ตราแลกเปลียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุ น เช่น กองทุนรวมลงทุนด ้วยสกุลเงินดอลลาร์
ในช่วงทีเงินบาทอ่อน แต่ขายทํ ากํ าไรในช่วงทีบาทแข็ง กองทุนรวมจะได ้เงินบาทกลั บมาน ้อยลง ในทาง
กลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชว่ งทีบาทแข็งและขายทํากําไรในชว่ งทีบาทอ่อน ก็อาจได ้ผลตอบแทนมาก
ขึนกว่าเดิมด ้วยเช่นกัน ดั งนั น การป้ องกั นความเส ียงจากอัตราแลกเปลียนจึงเป็ นเครืองมือสําคั ญในการ
ี
ึ าได ้ดังต่อไปนี
บริหารความเสยงจากดั
งกล่าว ซงทํ
- ป้ องกันความเสียงทังหมด/หรือเกือบทังหมด : ผู ้ลงทุนไม่มค
ี วามเสียงจากอัตราแลกเปลียน
ี
ี
5. ความเสยงจากการนํ
าเงินลงทุนกล ับเข้าประเทศ (Repatriation Risk) หมายถึง ความเสยงที
เกิดจาก
ึ
การเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุ นลงทุน ซ งอาจทํ
าให ้ไม่ สามารถชํ าระหนี ได ้ตรงตามระยะเวลาที
กําหนด
ี
6. ความเสยงจากการดํ
าเนินธุรกิจของผูอ
้ อกตราสาร (Business Risk) หมายถึง ความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจของผู ้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงิน
และความเข ้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึงจะถูกสะท ้อนออกมาในราคาของหุ ้นทีมีการขึนหรือลงในขณะนั นๆ
ี
ี
7. ความเสยงจากการขาดสภาพคล่
องของหลก
ั ทร ัพย์ (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสยงที
เกิดจาก
การลงทุ นในหลั กทรั พย์ท ีมีสภาพคล่องในการซือขายตํ า ทั งนี สภาพคล่ องดั งกล่าวเกิดจากอุปสงค์และ
อุปทาน และคุณภาพของหลักทรัพย์ ณ ขณะนันๆ
ี
8. ความเสยงที
ราคา ETF ในตลาดหล ักทร ัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่า
ิ สุทธิต่ อหน่ วยของ
หน่ วยลงทุ น (NAV) ของกองทุ นต่างประเทศ หมายถึง เนื องจากมู ลค่ าทรั พย์ส น
กองทุนต่างประเทศเปลียนแปลงไปตามมูลค่าตลาดของทองคําทีกองทุนต่างประเทศถือครองอยู่ ในขณะที
ราคาของกองทุนหลักในตลาดหลั กทรัพย์เปลียนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดในขณะนั น ดั งนั น
จึงมี โอกาสทีกองทุ นอาจซ ือหรือ ขาย ETF ของกองทุ น ต่ างประเทศในราคาทีสูงกว่าหรือตํ ากว่ ามูลค่ า
ิ สุทธิตอ
ทรัพย์สน
่ หน่วย (NAV) ของกองทุนต่างประเทศ
ี
9. ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High Concentration Risk)
1) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk)
ึ
เกิดจากกองทุนลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ที
สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมันคงของผู ้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุน
อาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
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ิ ดังนี
ทังนี การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรั พย์สน
1. ตราสารหนีภาครัฐไทย
ื ออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได ้
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีมีการจัดอันดับความน่าเชอถื
ื อ
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู ้รั บฝากหรือผู ้ออกตราสารทีมีการจัดอันดับความน่าเชอถื
อยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได ้
ี
2) ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration
ึ
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงหากเกิ
ด
เหตุก ารณ์ ทีส่ ง ผลกระทบต่อ อุ ต สาหกรรมนั น กองทุ น ดั งกล่ าวอาจมีผ ลการดํ า เนิน งานที ผั น ผวน
มากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
ี
3) ความเสยงจากการกระจุ
กตัวลงทุน ในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิด
จากกองทุ นลงทุ นในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทั งนี ไม่ รวมถึงการ
ลงทุนในตราสารทีผู ้ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซึงหากเกิดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อประเทศ
ดั งกล่าว เช่น การเมืองเศรษฐกิจ สั งคม เป็ นต ้น กองทุนดั งกล่าวอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผันผวน
มากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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