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กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อคิวติ ี ้ฟนัด ์

United Global  Durable Equities Fund : UGD 

กองทุนรวมตราสารทนุ 

กองทุนรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
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นโยบายการลงทนุ 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตา่งประเทศ ชือ่ United Global Durable Equities 

Fund - Class USD Acc  ซึง่เป็นกองทุนเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป (Retail Fund) จัดตัง้และบรหิารจัดการ

โดย UOB Asset Management Ltd. โดยไดรั้บการอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทุนและจดทะเบยีนในประเทศ

สงิคโปร ์(Singapore) และอยู่ภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศสงิคโปร ์โดยอยู่ภายใตก้าร

ก ากับดแูลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึง่เป็นสมาชกิสามัญของ International 

Organizations of Securities Commission (IOSCO) และกองทุนหลักมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภท

เฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) โดยกองทุนหลักเนน้ลงทุนในหุน้ของบรษัิททีม่ั่นคง (durable companies) 

ทีใ่หก้ าไรทบตน้อย่างสม ่าเสมอแก่ผูล้งทุนโดยมรีะดับความผันผวนของผลตอบแทนทีต่ ่ากว่าระดับ

คา่เฉลีย่ของบรษัิทท่ัวไป  

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตรา

แลกเปลีย่นเงนิโดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่ป้องกันความเสีย่ง (Hedging) ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และ/หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของผูจั้ดการ

กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งอาจมี

ตน้ทนุส าหรับการท าธรุกรรมป้องกันความเสีย่ง โดยอาจท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง

จากตน้ทนุทีเ่พิม่ข ึน้  

ทัง้นี้ ในสว่นของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขาย

ล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้

(Non – investment grade) และตราสารหนี้ ทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated 

securities) และตราสารทุนของบรษัิททีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted securities) 

อยา่งไรก็ตาม กองทนุอาจมไีวซ้ ึง่ตราสารหนีท้ีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non 

– investment grade) เฉพาะกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืทีส่ามารถลงทุน

ได ้(Investment grade) ขณะทีก่องทนุลงทนุเทา่นัน้ 

กองทุนหลักจะเนน้ลงทุนในตราสารทุน และอาจพจิารณาลงทุนในหลักทรัพยอ์ื่นๆ รวมถงึตราสาร     

ทีเ่กีย่วขอ้งกับตราสารทนุ เชน่ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิ (Depositary 

receipts) เป็นตน้ ทีจ่ดทะเบยีนและซือ้ขายอยูใ่นตลาดหลักทรัพยท่ั์วโลก โดยกองทุนหลักอาจมกีาร

ลงทุนทีก่ระจุกตัวอยู่ในบางอุตสาหกรรม ภมูภิาค และประเทศนอกจากนี้ ในภาวะทีต่ลาดมคีวาม      

ผันผวน กองทุนหลักอาจลงทุนใน เงนิฝาก ตราสารตลาดเงนิ หรอืหลักทรัพยท์ีม่สีภาพคลอ่งเป็นครัง้

คราวเพือ่รักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ 

 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : www.uobam.com.sg 

 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล  ดเูรเบิล้ อคิวติี ้ฟันด ์มุง่หวงัใหผ้ลการด าเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทุนหลัก 
(passive management)  
 

 

 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร ? 
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1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ 

หรอืลดลงจนต า่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและท าใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทุน

ในตราสารหนีท่ั้วไป 

3. เหมาะส าหรับเงนิลงทุนของผูล้งทุนทีมุ่่งหวังผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

โดยควรเป็นเงนิลงทนุสว่นทีส่ามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทุนไดใ้นระดับสงู โดยผลตอบแทน

ทีก่องทนุจะไดรั้บสว่นใหญม่าจากก าไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 

 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1.กองทนุไทยน าเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (class USD)  

แตจ่ะมกีารน าเงนิในสกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐไปลงทุนต่อในหลายสกลุเงนิตามแตล่ะประเทศทีก่องทุน

หลักไปลงทุน ดังนั้น กองทุนนี้จงึมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นของสกุลเงนิบาทและดอลลาร์

สหรัฐ รวมถงึดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงนิอืน่ๆ จงึท าใหม้ีความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่า

กองทนุรวมท่ัวไป 

2. กองทุนหลักอาจมกีารลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการ

ลงทนุ (Efficient Portfolio Management) 

3. เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออก

มาตรการในภาวะทีเ่กดิวกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิท าใหก้องทนุไมส่ามารถน าเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่

อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

4. กองทุนมนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิสงัคม สภาวะตลาด สภาพคลอ่ง อัตราแลกเปลีย่น กฎหมาย และ/หรอืขอ้จ ากัดของประเทศ

ทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุ ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

5. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่ง

ของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

 

แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 

 

ความเสีย่งจากความผนัผวนจากราคาหลกัทรพัย ์(Market risk) 
 

                          ต า่                                                                                             สงู 
 

 

                                                               

 

ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึง่ (High issuer concentration risk) 

 

 

 

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

                 ต า่                                                                                             สงู 

 

 

 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

≤ 10% 10% - 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

การกระจกุตัวลงทนุใน

ผูอ้อกตราสารรวม 

ต า่                   สงู 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบ ิล้ อคิวติ ี ้ฟนัด ์

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

หน่วยลงทนุ : United Global Durable Equities Fund (SG9999014021) 95.97 
 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ United Global Durable Equities Fund - Class USD Acc  
(Master Fund) 
 

 
 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2562 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00425/UGD 
 

 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 

อืน่ๆ 4.03% 

หนว่ยลงทุนของกองทุน 

ระหวา่งประเทศ 99.26% 

Industrials 
27.14% 

Financials 
20.13% 

Health Care 
13.31% 

Utilities 
8.66% 

Information 
Technology 

8.96% 

Materials 
6.49% 

Real Estate 
5.68% 

Consumer 
Discretionary 

4.34% 

Consumer 
Staples 
2.41% 

Cash 2.87% 

หนว่ยลงทนุของกองทนุ 

ระหวา่งประเทศ 95.97% 

UGD             United Global Durable Equities Fund - Class USD Acc 

 

ขอ้มลู ณ วันที ่28 มถินุายน 2562                                            ขอ้มลู ณ วันที ่30 เมษายน 2562 

 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00425/UGD
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หมายเหต ุ:  

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0100 เป็นตน้ 

- คา่ธรรมเนียมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ไวด้ว้ย (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ สามารถดคูา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-

fund/00425/UGD 

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่ซือ้ขาย) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย* 2.00 1.50 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้* 2.00 ยกเวน้** 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

* ทัง้นี้ ขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกบัผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้

** ปัจจบุนัยกเวน้คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นเขา้ (แตต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุดว้ย) 

 

 

 

 

 

 

1.6050 

0.0321 0.2140 0.0100 

1.8611 

0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00 

3.50 

4.00 

4.50 

5.00 

5.50 

6.00 

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย 

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้ับ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ  

2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ  

0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ

5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.70175 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2562 

คณุสามารถดคูา่ธรรมเนียมของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 
 
 
คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee): 0.6850% ของ NAV 
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1. ดชันชีีว้ดั คอื ดชัน ีMSCI AC World ซึง่เป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานของกองทุนหลกั 
(Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการด าเนนิงาน 

 
 

 
 
 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี (หรอืต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ) คอื -16.3478% 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 10.02% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Global Equity 

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00425/UGD 

6. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการ

ด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 

 คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00425/UGD 

 

-9.95% 

9.41% 

0.76% 1.89% 

-10.12% 

12.79% 

6.53% 

-0.12% 

-20.00% 

-10.00% 

0.00% 

10.00% 

20.00% 

2561 2560 2559 2558 

UGD 

Benchmark 

ผลตอบแทนกองทนุรวม 20.80% 5.61% 5 20.80% 5 11.03% 5 6.06% 50 N/A N/A N/A N/A 5.70%

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 10.24% 0.08% 75 10.24% 75 -2.10% 75 6.66% 50 N/A N/A N/A N/A 4.91%

ความผันผวนของกองทนุ 6.20% 4.20% 5 6.20% 5 10.55% 25 10.02% 25 N/A N/A N/A N/A 10.02%

ความผันผวนของตวัชีว้ดั 7.17% 4.94% 5 7.17% 5 11.71% 25 10.07% 25 N/A N/A N/A N/A 10.61%

Percentileกองทนุ
ต ัง้แตจ่ดัต ัง้

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

* ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00425/UGD
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ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่  Global Equity ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2562 

 

 

ขอ้ตกลงและเง ือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบับเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
3. ผลการด าเนนิงานของกองทุนทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้ก าหนดของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับ
กองทนุประเภทเดยีวกันในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  
•5th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
•25th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
•50th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 
•75th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดับที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
•95th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดับที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมือ่ผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีล่งทุน สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์าม
ตาราง จะทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

 

 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2562 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 17 พฤศจกิายน 2558 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้ : ทกุวันท าการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดท าการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ าหนด 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ าหนด 

วนัท าการขายคนื : ทกุวันท าการ ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื      :  ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันท าการ นับแตว่ันถัดจากวันค านวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันท าการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุน โดยมใิหนั้บรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการ
กองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทุนรวมซึง่บรษัิท
จัดการกองทุนรวมไดร้ะบุเกี่ยวกับวันหยุดท าการในต่างประเทศดังกล่าวไวแ้ลว้ใน
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุสามารถดวูันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันได ้
ที ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 17 พฤศจกิายน 2558 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 17 พฤศจกิายน 2558 

นายวจัิกขณ์ ณ เชยีงใหม ่ 16 กรกฎาคม 2561 

นายกาย  ศริพิรรณพร 24 เมษายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นางสาวนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ 11 มถินุายน 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) Private Bank : โทรศัพท ์0-2626-7777 

2. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7000 ตอ่ 8888  

3. ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ: โทรศัพท ์0-2343-3000 

4. ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2299-1111 

5. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5000, 0-2287-6000 

6. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2680-1000 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

http://www.uobam.co.th/
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7. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-1755, 0-2635-1718 

8. บรษัิทหลักทรัพย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000  

9. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอส์ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศัพท ์0-2657-7171 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2231-1111  ตอ่ 658, 679, 684, 699 

11. บรษัิทหลักทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2632-0777, 0-2231-3777 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศัพท ์0-2648-1111 ตอ่ 1438, 1447, 1475 

13. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2680-5033 

14. ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2111-1111 

15. ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2633-6000 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศัพท ์0-2009-8888 

17. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท จ ากดั : โทรศัพท ์0-2620-6830-36 

18.  บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากดั : โทรศัพท ์0-2026-5100 

19. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2107-1860 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 46.70 % 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

�บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

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

Website : www.uobam.co.th  / Email : wealthservice@uobam.co.th 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจดัการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครอง
เงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากับดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่า
ส านักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกัน
ราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทาน
ขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ ณ วันที่ 28 มถิุนายน 2562 แลว้ดว้ยความระมัดระวัง
ในฐานะผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้ง ไม่เป็น
เท็จ และไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 

 

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 

(โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติของสมาคมส่งเสรมิสถาบัน

กรรมการบรษัิทไทย) 

 

http://www.uobam.co.th/
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อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ให ้     
ผูล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการ
กองทุนไดด้ยี ิง่ข ึน้ โดยค านวณจากมลูค่าทีต่ ่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูค่า
ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกัน 

 

 

 

ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

 

ปัจจัยความเสีย่งทีส่ าคัญเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) คอื ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทุน
รวมลงทนุจะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน 
ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation 
(SD) ของกองทนุรวม หากกองทุนรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทุนรวมมคีวามผันผวนจากการ
เปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทุน (Country and Political Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิ
จากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศ เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง 

3. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การ
เปลีย่นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวม
ลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทแข็ง กองทุน
รวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชว่งทีบ่าทแข็งและ
ขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเช่นกัน ดังนั้น การ
ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนจงึเป็นเครื่องมือส าคัญในการบรหิารความเสีย่งจาก
ดังกลา่ว ซึง่ท าไดด้ังตอ่ไปนี ้คอื 
- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุรวม : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่ง
จากอัตราแลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนรวม
ในการพจิารณาวา่จะป้องกันความเสีย่งหรอืไม ่ 

4. ความเสีย่งของการน าเงนิออกจากประเทศทีล่งทุน (Repatriation Risk) คอื ความ
เสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงนโยบายหรอืขอ้กฎหมาย 

5. ความเสีย่งทางธุรกจิ (Business Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากผลการด าเนนิงาน
ของผูอ้อกตราสารทีก่องทนุไปลงทนุ ซึง่เกดิจากการเปลีย่นแปลงความสามารถในการท าก าไร
ของบรษัิท โดยเฉพาะมสีาเหตจุากภาวะการแขง่ขนั ความผดิพลาดของผูบ้รหิาร เป็นตน้ ท าให ้
ผูล้งทนุในตราสารตอ้งสญูเสยีเงนิลงทนุได ้

6. ความเสีย่งจากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) หมายถงึ 
สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้บางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์
พืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทนุมกีารลงทนุในหลักทรัพยด์ังกลา่วยอ่มท าใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวน
มากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 
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ลกัษณะส าคญัของกองทนุ United Global Durable Equities Fund - Class USD Acc 

ชือ่กองทนุ : United Global Durable Equities Fund - Class USD Acc 

ผูจ้ดัการกองทนุ : UOB Asset Management  Ltd. 

Sub-manager: Wellington Management Singapore Pte.Ltd. 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 5 สงิหาคม 2558 

ประเภทโครงการ : collective investment schemes (CIS) 

วตัถปุระสงคแ์ละนโยบาย 
การลงทนุ : 

กองทนุ United Global Durable Equities Fund เป็นกองทนุรวม
ตา่งประเทศซึง่จดทะเบยีนในประเทศ Singapore โดยกองทนุหลักเนน้
ลงทนุในหุน้ของบรษัิททีม่ัน่คง (durable companies) ทีใ่หก้ าไรทบตน้
อยา่งสม า่เสมอแกผู่ล้งทนุโดยมรีะดับความผันผวนของผลตอบแทนทีต่ ่ากวา่
ระดับคา่เฉลีย่ของบรษัิททัว่ไป ทัง้นี ้บรษัิททีม่ัน่คง หมายถงึ บรษัิททีม่ธีรุกจิ
ทีม่ัน่คงซึง่มลีกัษณะโดยทั่วไปดังตอ่ไปนี ้

1.  บรษัิททีม่กีารเตบิโตของรายไดใ้นระดบัปานกลางแตส่ามารถคาดการณ์
ได ้เนือ่งจากการมกีารบรหิารจัดการทีด่ ีเชน่ มทีักษะในการบรหิารและ
จัดสรรเงนิทนุ เป็นตน้ 
2. บรษัิททีม่คีวามสามารถในการแขง่ขนัทีไ่มห่ยดุนิง่ และไดรั้บผลกระทบ
ทางเศรษฐกจิคอ่นขา้งจ ากดั เชน่ บรษัิททีม่ผีลประกอบการในอนาคตทีไ่ม่
ขึน้อยูก่บัการคาดการณ์หรอืแนวโนม้เศรษฐกจิมหภาค เป็นตน้ 

3. บรษัิททีม่ผีลตอบแทนจากการลงทนุในระดบัปานกลางและโดยทั่วไป
ผลตอบแทนกระแสเงนิสดอสิระ (Free cash flow yield) จะอยูร่ะหวา่ง 8 – 
12 % 

คณุสมบตัใินดา้นความมัน่คงนัน้เป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางจากตลาด และ
มกัจะสะทอ้นใหเ้ห็นบอ่ยครัง้ในการประเมนิมลูคา่ของธรุกจิทีข่ ึน้ชือ่วา่มัน่คง 
ทัง้นี ้ผูจั้ดการกองทนุเชือ่วา่การลงทนุในธรุกจิทีม่คีวามมัน่คงและมมีลูคา่ที่
เหมาะสมสามารถใหผ้ลตอบแทนหลังปรับดว้ยความเสีย่งทีน่่าสนใจและมี
ความผันผวนต ่าในสภาวะตลาดตา่งๆทีแ่ตกตา่งกนั ทัง้นี ้ในการพจิารณา
ธรุกจิทีม่ลีักษณะดังกลา่วทีม่มีลูคา่ทีเ่หมาะสม เพือ่การลงทนุของกองทนุ 
ผูจ้ัดการกองทนุจะพจิารณาปัจจัยตา่งๆ ดังนี:้ 

(ก) เป็นบรษัิทขนาดกลางและขนาดเล็ก หรอืกลุม่อตุสาหกรรมทีผู่จ้ัดการ
กองทนุเห็นวา่มคีวามผันผวนมากกวา่บรษัิทหรอืกลุม่อตุสาหกรรมอืน่ และที่
อยูใ่นภมูศิาสตรท์ีไ่มเ่ป็นทีน่ยิมในการลงทนุ ; และ 

(ข) เป็นบรษัิททีอ่าจจะไมเ่ตบิโตอยา่งรวดเร็วพอส าหรับนักลงทนุทีเ่นน้การ
เตบิโตของบรษัิท ซึง่อาจจะขาดคณุลักษณะทางการเงนิของหุน้ทีม่คีา่สงู
และเป็นของบรษัิททีม่เีสถยีรภาพมาก (blue-chip) ทีม่กัแสวงหาโดยนัก
ลงทนุทีเ่นน้คณุภาพ และอาจแพงไปส าหรับนักลงทนุทีเ่นน้คณุคา่  

ทัง้นี ้กองทนุหลักจะเนน้ลงทนุในตราสารทนุของบรษัิททีม่ลีักษณะดังกลา่ว
ขา้งตน้ และอาจพจิารณาลงทนุในหลักทรัพยอ์ืน่ๆ รวมถงึ ตราสารที่
เกีย่วขอ้งกบัตราสารทนุ เชน่ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีเ่กดิจาก
หลกัทรัพยอ์า้งองิ (Depositary receipts) เป็นตน้ ทีจ่ดทะเบยีนและซือ้ขาย
อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยท์ัว่โลก โดยกองทนุหลักอาจมกีารลงทนุทีก่ระจกุตวั
อยูใ่นบางอตุสาหกรรม ภมูภิาค และประเทศ นอกจากนี ้ในภาวะทีต่ลาดมี
ความผันผวน กองทนุหลักอาจลงทนุใน เงนิฝาก ตราสารตลาดเงนิ หรอื
หลกัทรัพยท์ีม่สีภาพคลอ่งเป็นครัง้คราวเพือ่รักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ 

อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 
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การจา่ยเงนิปนัผล : ไมจ่า่ยเงนิปันผล 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ 
ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ 
ของกองทนุ : 

Trustee: State Street Trust (SG) Limited 

Custodian: State Street Bank and Trust Company 

Bloomberg Ticker : 

Bloomberg Benchmark 
Ticker : 

UGDESUA : SP 

MXWD  

Website http://www.uobam.com.sg/uobam/html/fund_price_index.html 

 

 

ขอ้มูลความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัจดัการและผูจ้ดัการกองทุนตา่งประเทศ (Master Fund) และ
การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมคา่ใชจ้า่ย 
1.  โครงสรา้งการถอืหุน้ระหวา่งบรษัิทจัดการ และ UOBAMSG 
ปัจจุบัน บรษัิทจัดการม ีUOB Asset Management LTD. (Singapore) (“UOBAMSG”) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
มสีัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดของบรษัิทจัดการ โดยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของ 
UOBAMSG เป็นหนึง่ในคณะกรรมกรรมการของบรษัิทจัดการซึง่รับผดิชอบในการวางกลยุทธแ์ละก ากับ
ดูแลการด าเนินธุรกจิโดยรวมของบรษัิทจัดการ แต่ไม่รวมถงึการบรหิารจัดการประจ าวัน (day-to-day 
operation) และการลงทนุของกองทนุภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ 
2.   รายละเอยีดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย  
กองทนุรวมลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) ทีบ่รหิารโดย UOBAMSG  โดย
มกีารจ่ายค่าธรรมเนียมบรหิารกองทุน (Management Fee) และค่าธรรมเนียมอืน่ๆ เชน่ ค่าธรรมเนียม
ผูดู้แลผลประโยชน์ และค่านายทะเบยีน เป็นตน้ ใหแ้กก่องทุน Master Fund ตามมาตรฐานการปฏบิัตใิน
อตุสาหกรรมหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุโดยทั่วไปของการลงทนุรปูแบบ Feeder fund หรอื Fund of funds 
ทีล่งทุนในต่างประเทศ และเป็นการด าเนนิธุรกจิในทางปกตทิี ่UOBAMSG ไดเ้รยีกเก็บจากผูล้งทุนอืน่ ๆ 
ในประเภทเดยีวกนัเป็นการทั่วไป ตามรายละเอยีดทีก่ าหนดในหนังสอืชีช้วนของกองทนุ Master Fund    

บรษัิทจัดการมคีวามเห็นว่า การลงทุนในกองทุน Master Fund ไม่ไดก้่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์เนือ่งจากกองทนุรวมของบรษัิทจัดการไดรั้บสทิธปิระโยชน์ และมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบตาม
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของกองทุน Master Fund อยูใ่นระดับมาตรฐานทีเ่ทยีบเท่าหรอืไมด่อ้ยกว่าสทิธิ
ประโยชนแ์ละหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีก่องทนุ Master Fund ของ UOBAMSG เสนอหรอืเรยีกเก็บจากผูล้งทุน
ประเภทสถาบนัรายอืน่ ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uobam.com.sg/uobam/html/fund_price_index.html
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