
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน พฤษภาคม 2564 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 1,071.22

Global Equity มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

14.6400

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

ขึน้อยูก่บัดลุยพินจิของผูจ้ัดการกองทนุ 17 พฤศจิกายน 2558

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

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

UGD 8.13 12.11 27.20 9.59 6.87 N/A 8.64 7.12 ทกุวนัทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 15.30น.*

MSCI AC World Index *** 11.18 19.60 39.01 12.94 11.14 N/A 15.53 10.04 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 4.75 6.81 12.61 15.82 12.67 N/A 6.44 12.41 ทกุวนัทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 14.00น.*

ความผนัผวนของตวัชี้วัด 5.42 7.56 14.49 15.59 12.61 N/A 7.39 12.69 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไม่กาํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไม่กาํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

T + 5

*โปรดศึกษาปฏิทินวันซ้ือขายกองทนุ

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

(รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2564 ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกนิ 2.00% (ปัจจบุันเก็บ 1.50%)

สดัส่วนการลงทนุ ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

1. หน่วยลงทนุของกองทนุระหว่างประเทศ 94.91% ไม่มี

2. อื่น ๆ 5.09% ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

สบัเปลี่ยน - เขา้   เท่ากบัค่าธรรมเนียม

การขาย

สบัเปลี่ยน - ออก  ไม่มี

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 

รายช่ือหลกัทรพัย์ (รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

1.หน่วยลงทนุ : United Global Durable Equities Fund (SG9999014021) 94.91% ค่าธรรมเนียมการจดัการ

2.อื่นๆ 5.09% ≤ 2.14% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

≤ 0.08025% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.4280% ต่อปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ≤ 2.70175% ต่อปี 

หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้

เป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษี

ธรุกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดท านอง

เดียวกนั (ถา้ม)ี

UGD : UNGLDUE:TB

กองทนุหลกั :  UGDESUA:SP

ขอ้มลู ณ 31 พฤษภาคม 2564

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

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

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

ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ชือ่ United Global Durable Equities Fund -

 Class USD ACC ซ่ึงจดัตัง้และบริหารจดัการโดย UOB Asset Management Ltd. (สิงคโปร)์ 

โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่ NAV โดยกองทนุหลกัเนน้ลงทนุใน

หุน้ของบริษทัทีม่ัน่คง (durable companies) ทีจ่ดทะเบียนและซ้ือขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัยท์ัว่

โลก ทีใ่หก้าํไรทบตน้อย่างสมํา่เสมอแกผู่ล้งทนุโดยมรีะดบัความผนัผวนของผลตอบแทน

ทีต่่ากว่าระดบัคา่เฉลี่ยของบริษทัทัว่ไป

ผลการดาํเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุ

รวมฉบับนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวัลและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงาน

ของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ กองทนุมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของ

ผูจ้ดัการกองทนุรวม แต่เนือ่งจากกองทนุไม่ไดป้้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จาํนวน   ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือไดร้บัเงนิคืนตํา่กว่าเงนิลงทนุเร่ิมแรก

ได ้การลงทนุมีความเสี่ยง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดาํเนินงานของกองทนุกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

กองทนุ

กองทนุรวมที่ลงทนุในกองทนุต่างประเทศเพียงกองทนุ

เดียว(Feeder Fund)
ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)

* % ตอ่ปี ** หากกองทนุรวมจัดตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการดาํเนนิงานทีแ่สดงจะเป็นตามทีเ่กิดขึน้จริง แตห่ากกองทนุรวมจัดตัง้ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป ผลการดาํเนนิงานทีแ่สดงจะเป็น % ตอ่ปี ***ดชัน ี

MSCI AC World Index ซ่ึงเป็นดชันทีีเ่ปรียบเทยีบผลการดาํเนนิงานของกองทนุหลัก (Master Fund) ในสกลุเงนิดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบค่าสกลุเงนิบาท ณ วันทีค่าํนวณ

ผลตอบแทน

Bloomberg Ticker :

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบ้ิล อิควิตี้ ฟันด ์

(UGD)
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Return (%) Standard Deviation (%)

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

Global Equity

5th Percentile 10.72 27.28 64.55 19.03 13.66 9.32 9.12 9.52 12.65 13.17 11.30 11.49

25th Percentile 8.15 14.70 44.65 12.65 11.27 8.01 12.36 11.35 14.21 14.70 12.54 11.99

50th Percentile 6.02 11.35 36.19 10.26 9.20 5.67 16.41 15.11 16.41 16.80 13.69 15.57

75th Percentile -0.35 8.49 24.43 7.44 6.31 -1.06 20.08 18.06 19.48 20.25 16.38 17.06

95th Percentile -12.01 -0.05 11.35 3.71 4.70 -9.36 37.14 28.99 28.62 30.91 27.93 28.95

Health Care

5th Percentile 8.16 12.37 30.26 14.14 10.60 13.46 12.29 11.76 14.17 13.69 12.36 14.77

25th Percentile 3.41 9.00 19.11 12.05 9.51 12.74 15.06 13.71 16.16 15.21 14.22 14.87

50th Percentile 1.07 4.37 17.81 11.07 8.69 11.84 15.56 14.10 16.49 16.66 15.01 14.99

75th Percentile 0.29 3.80 16.14 10.24 7.94 10.94 16.09 14.48 16.83 17.08 15.37 15.11

95th Percentile -9.50 0.68 10.23 8.17 3.46 10.22 37.99 28.49 25.82 17.95 16.01 15.21

High Yield Bond

5th Percentile 3.12 5.24 13.70 4.14 4.36 0.98 0.89 2.20 4.77 6.04

25th Percentile 1.46 3.46 9.91 3.82 4.36 1.67 1.61 3.32 6.57 6.04

50th Percentile 1.25 2.86 9.65 3.53 4.19 1.75 1.65 3.40 7.58 6.10

75th Percentile 1.20 2.73 8.38 3.22 4.19 1.77 1.70 3.78 7.66 6.10

95th Percentile 1.11 1.80 5.53 2.55 4.14 3.47 3.79 5.60 9.91 8.26

India Equity

5th Percentile 7.52 26.55 71.78 8.92 9.29 6.59 17.12 16.32 16.28 20.86 17.95 17.60

25th Percentile 5.99 23.15 61.48 7.87 8.75 6.59 17.60 16.83 17.12 21.33 18.58 17.60

50th Percentile 4.66 19.60 57.70 6.86 8.57 6.59 19.29 18.79 17.91 22.61 20.24 17.60

75th Percentile 4.15 18.70 55.39 4.72 8.48 6.59 19.78 19.68 19.26 24.86 22.33 17.60

95th Percentile 3.16 17.20 50.09 3.59 5.50 6.59 21.74 20.49 21.35 26.51 22.60 17.60

Japan Equity

5th Percentile 2.92 13.93 34.04 9.95 11.77 5.94 13.83 13.17 15.06 16.51 14.22 19.69

25th Percentile 1.28 10.67 31.11 8.66 10.27 5.94 15.45 14.96 15.95 18.00 15.73 19.69

50th Percentile -1.24 8.86 26.31 5.25 8.03 5.94 16.61 16.09 16.95 18.41 16.24 19.69

75th Percentile -3.88 3.58 23.22 3.30 6.78 5.94 18.99 17.39 17.43 19.08 16.43 19.69

95th Percentile -4.63 -0.39 13.86 -0.56 3.03 5.94 19.21 18.04 18.62 21.42 18.78 19.69

Long Term General Bond

5th Percentile 1.55 0.92 5.77 4.12 2.96 3.56 1.32 1.26 1.17 2.03 2.01 1.61

25th Percentile 0.50 0.52 2.49 3.10 2.58 3.33 1.43 1.38 1.21 2.39 3.12 2.14

50th Percentile 0.01 -0.11 1.52 2.35 2.10 3.05 1.47 1.45 1.44 3.82 4.50 2.81

75th Percentile -0.78 -0.59 0.58 1.91 1.72 2.77 3.32 2.98 2.46 5.24 4.58 3.48

95th Percentile -1.24 -2.45 -1.99 1.63 1.42 2.54 3.51 3.34 3.94 5.58 4.65 4.02

Mid Term General Bond

5th Percentile 0.96 1.30 2.24 2.36 2.16 2.85 0.24 0.27 0.24 0.54 0.49 0.59

25th Percentile 0.77 0.98 1.79 2.02 1.89 2.55 0.41 0.44 0.40 0.71 0.61 0.66

50th Percentile 0.57 0.64 1.47 1.83 1.75 2.36 0.67 0.66 0.54 0.90 0.79 0.75

75th Percentile 0.43 0.42 1.14 1.51 1.44 2.14 0.78 0.81 0.63 1.06 0.89 0.86

95th Percentile 0.17 -0.07 0.52 1.04 0.99 1.75 1.18 1.05 0.82 1.26 1.04 1.65

Moderate Allocation

5th Percentile 6.23 13.15 18.83 4.39 5.17 8.41 4.14 4.10 4.65 6.35 5.44 6.51

25th Percentile 4.36 8.53 13.29 3.00 3.78 5.25 5.21 5.30 5.78 8.74 7.05 8.41

50th Percentile 3.29 6.29 9.16 1.65 3.16 4.34 6.28 7.18 7.81 10.25 8.58 9.88

75th Percentile 2.58 4.03 3.56 -1.61 1.86 3.79 8.01 9.62 10.34 11.75 10.68 11.54

95th Percentile 1.32 2.35 0.25 -3.60 0.37 2.92 11.65 14.04 14.76 15.15 12.68 14.36
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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
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กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อคิวติ ี ้ฟนัด ์

United Global Durable Equities Fund: UGD 

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชือ่ United Global Durable Equities Fund - Class USD Acc 

ซึง่เป็นกองทุนเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป (Retail Fund) จัดตัง้และบรหิารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd. 

โดยไดรั้บการอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทุนและจดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร ์(Singapore) และอยู่ภายใตก้ฎหมายที่

เกีย่วขอ้งของประเทศสงิคโปร ์โดยอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) 

ซึง่เป็นสมาชกิสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และกองทุนหลัก

มไิดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) โดยกองทนุหลักเนน้ลงทนุในหุน้ของบรษัิททีม่ั่นคง (durable companies) 

ทีใ่หก้ าไรทบตน้อย่างสม ่าเสมอแกผู่ล้งทุนโดยมรีะดับความผันผวนของผลตอบแทนทีต่ ่ากว่าระดับคา่เฉลีย่ของ

บรษัิททั่วไป  

กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่นเงนิ

โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์

ในแตล่ะขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งอาจมตีน้ทนุส าหรับการท าธรุกรรมป้องกนัความเสีย่ง โดยอาจ

ท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้  

ทัง้นี้ ในสว่นของการลงทนุในประเทศ กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง 

(Structured Note) ตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non – investment grade) 

และตราสารหนี้ ทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated securities) และตราสารทนุของบรษัิททีไ่มไ่ด ้

จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมไีวซ้ ึง่ตราสารหนี้ที่มีอันดับ

ความน่าเชือ่ถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non – investment grade) เฉพาะกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดร้ับการ

จัดอนัดับความน่าเชือ่ถอืทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment grade) ขณะทีก่องทนุลงทนุเทา่นัน้ 

กองทุนหลักจะเนน้ลงทุนในตราสารทุนและอาจพจิารณาลงทุนในหลักทรัพยอ์ื่นๆรวมถงึตราสารที่เกีย่วขอ้งกับ

ตราสารทนุเชน่ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิ (Depositary receipts) เป็นตน้ทีจ่ดทะเบยีน

และซือ้ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพยท์ั่วโลกโดยกองทุนหลักอาจมีการลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในบางอุตสาหกรรม

ภมูภิาคและประเทศนอกจากนี้ในภาวะทีต่ลาดมคีวามผันผวนกองทุนหลักอาจลงทุนในเงนิฝากตราสารตลาดเงนิ

หรอืหลักทรัพยท์ีม่สีภาพคลอ่งเป็นครัง้คราวเพือ่รักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ 

 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : www.uobam.com.sg 

 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล  ดเูรเบิล้ อคิวติี ้ฟันดม์ุง่หวังใหผ้ลการด าเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลัก 
(passive management)  

2. กองทนุรวมตา่งประเทศ ชือ่ United Global Durable Equities Fund - Class USD Acc (กองทนุหลัก) มกีลยทุธ์
การบรหิารแบบเชงิรกุ (Active Management) 

 

 

 

 

 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร? 
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1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลง
จนต า่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและท าใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้ี่สามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไป 

3. เหมาะส าหรับเงนิลงทนุของผูล้งทนุทีมุ่ง่หวังผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ โดยควรเป็น
เงนิลงทุนสว่นทีส่ามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทุนไดใ้นระดับสงู โดยผลตอบแทนทีก่องทุนจะไดรั้บ
สว่นใหญม่าจากก าไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 

 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดร้ับผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. กองทนุไทยน าเงนิไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลักในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (class USD)  แตจ่ะมี
การน าเงนิในสกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐไปลงทนุตอ่ในหลายสกลุเงนิตามแตล่ะประเทศทีก่องทุนหลักไปลงทุน 
ดังนัน้ กองทุนนี้จงึมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นของสกุลเงนิบาทและดอลลารส์หรัฐ รวมถงึดอลลาร์
สหรัฐและสกลุเงนิอืน่ๆ จงึท าใหม้คีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นมากกวา่กองทนุรวมทั่วไป 

2. กองทุนหลักอาจมกีารลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 
PortfolioManagement) 

3. เนือ่งจากกองทนุนีล้งทนุในตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะ
ทีเ่กดิวกิฤตการณ์ทีไ่ม่ปกต ิท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทุน
ไมไ่ดร้ับเงนิคนืตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

4. กองทุนมนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ
สงัคม สภาวะตลาดสภาพคลอ่ง อัตราแลกเปลีย่น กฎหมาย และ/หรอืขอ้จ ากัดของประเทศทีก่องทนุเขา้ไป
ลงทนุ ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุและ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

5. กองทนุรวมนี้ลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์
การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย (ขอ้มลู เดอืนเมษายน 2564) 

6. กองทนุรวมมกีารกระจกุตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถถ่อนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 

 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563) 
 

                          ต า่                                                                                              สงู 
 

 

                                                               

 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) (ขอ้มลู เดอืนเมษายน 2564) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม Industrials และ Financial  

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา  

 

 

≤ 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% 

การลงทนุกระจกุตัวใน

ผูอ้อกตราสารรวม 

ต า่                    สงู 

การลงทนุกระจกุตัวใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ต า่                                     สงู 

การลงทนุกระจกุตัวใน

รายประเทศรวม 

ต า่                                              สงู 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 
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ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2563) 

                 ต า่                                                                                            สงู 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น รอ้ยละ 84.18  

ของเงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อคิวติ ี ้ฟนัด ์

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

หน่วยลงทนุ : United Global Durable Equities Fund - Class USD Acc  
(SG9999014021) 

93.41 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2563 

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

 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

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

และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 

หนว่ยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง

ประเทศ
93.41%

อืน่ๆ 6.59%

Industrials 25.48%

Financials 20.66%

Information 
Technology

17.48%

Health Care
15.44%

Consumer Staples
6.16%

Real Estate 5.81%

Utilities 3.94%

Consumer 
Discretionary

2.44%

Cash 2.58%

UGD 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 

 

United Global Durable Equities Fund - Class USD Acc 

ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

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

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0090 เป็นตน้ 

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ไวด้ว้ย (ถา้ม)ี 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่ 

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

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย* 2.00 1.50 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 1.50** 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

* ทัง้นี ้ขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกบัผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้

** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 

 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

 

1.6050

0.0321
0.2140 0.0103

1.8614

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้บั  
  ดงัน ัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ  

2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ  

0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ

5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.70175 

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

 

 

 

หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 
 

 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.6850% ของNAV 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uobam.com.sg/
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1. ดชันชีี้วดั คอืดชัน ีMSCI AC World ซึ่งเป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานของกองทุนหลกั 
(Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการด าเนนิงาน 
 

 
 
 
 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี คอื -34.1457% 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 12.81% 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 จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัและน าเสนอผลการด าเนนิงาน
ของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2563 

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

 

4.23%

27.83%

-9.95%

9.41%

0.76%

16.19%
17.36%

-10.12%

12.79%

6.53%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

2563 2562 2561 2560 2559

UGD

Benchmark

 * ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 
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ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Global Equity ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  
 
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3. ผลการด าเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้ก าหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

 5th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

 25th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

 50th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

 75th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

 95th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 

4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง 
จะทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

ผลการด าเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ 
มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 17 พฤศจกิายน 2558 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และขายคนื
หน่วยลงทนุ 

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 า่                :  ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันท าการนับแตว่ันถัดจากวันค านวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศ
ทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบุ
เกีย่วกบัวันหยดุท าการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุสามารถดวูันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 17 พฤศจกิายน 2558 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 17 พฤศจกิายน 2558 

นายฐติริัฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนื 

1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2626-7777 

2. บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 

3. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

4. ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 

5. ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1558 

6. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั โทรศพัท ์0-2016-8600 

7. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5050 

8. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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9. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

10. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จ ากดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 

11. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

13. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 

14. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 

16. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

18. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2351-1800 

19. บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1621 

20. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 

21. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508 , 0-2861-6090 

22. ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2111-1111 

23. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

24. ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

25. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

26. บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

27. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 

28. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

29. บรษัิท หลกัทรัพย ์ทสิโก ้จ ากดั : โทรศพัท ์0-2633-6000, 0-2080-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 95.76 % 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ตดิตอ่สอบถาม           
รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้                         
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

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

Website : www.uobam.co.th 

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะเปิดเผย
ขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่www.uobam.co.th 
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 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึ
มคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน 
ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุป
ขอ้มูลส าคัญ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูร้ับผดิชอบในการด าเนนิการของ
กองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 

 
 

*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ

แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 

อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบ
ถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดย
ค านวณจากมูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิที่
กองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบ
ระยะเวลาเดยีวกนั 
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) คอื ความเสีย่งทีมู่ลค่าของหลักทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนจะ
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ใน
และตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวม
มคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทุน (Country and Political Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศ เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง 

3. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของ
อตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิ
บาทออ่น แตข่ายท าก าไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุ
รวมลงทนุในชว่งทีบ่าทแข็งและขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กนั 
ดังนัน้ การป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืส าคัญในการบรหิารความเสีย่งจากดังกล่าว 
ซึง่ท าไดด้งัตอ่ไปนีค้อื 

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอัตรา
แลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยู่กับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพจิารณาวา่จะ
ป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่ 

4. ความเสีย่งของการน าเงนิออกจากประเทศทีล่งทุน (Repatriation Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจาก
การเปลีย่นแปลงนโยบายหรอืขอ้กฎหมาย 

5. ความเสีย่งทางธุรกจิ (Business Risk) หมายถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากผลการด าเนนิงานของผูอ้อกตรา
สารทีก่องทุนไปลงทุน ซึง่เกดิจากการเปลีย่นแปลงความสามารถในการท าก าไรของบรษัิท โดยเฉพาะมี
สาเหตุจากภาวะการแข่งขัน ความผดิพลาดของผูบ้รหิาร เป็นตน้ ท าใหผู้ล้งทุนในตราสารตอ้งสญูเสยีเงนิ
ลงทนุได ้

6. ความเสีย่งจากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives Risk) หมายถงึสัญญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้บางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทนุมกีาร
ลงทุนในหลักทรัพยด์ังกล่าวย่อมท าใหส้นิทรัพยม์ีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพยพ์ื้นฐาน 
(Underlying Security) 

7. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

1) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) 
เกดิจากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่
สง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทนุอาจ
มผีลการด าเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดงันี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้ับฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ใน
อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) 
เกดิจากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ที่
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารที่
ผูอ้อกเสนอขายอยูใ่นประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืง
เศรษฐกจิ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการด าเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการ
ลงทนุในหลายประเทศ เชน่ การเมอืงเศรษฐกจิ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการด าเนนิงานที่
ผันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 
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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
ลงทนุในหุน้ของบรษัิททีม่ั่นคง (durable companies) ทีใ่หก้ าไรทบตน้
อยา่งสม า่เสมอแกผู่ล้งทนุโดยมรีะดับความผันผวนของผลตอบแทนทีต่ า่กวา่
ระดับคา่เฉลีย่ของบรษัิททั่วไป ทัง้นี ้บรษัิททีม่ั่นคง หมายถงึ บรษัิททีม่ธีรุกจิ
ทีม่ั่นคงซึง่มลีักษณะโดยท่ัวไปดังตอ่ไปนี ้

1.  บรษัิททีม่กีารเตบิโตของรายไดใ้นระดับปานกลางแตส่ามารถคาดการณ์
ได ้เนือ่งจากการมกีารบรหิารจัดการทีด่ ีเชน่ มทัีกษะในการบรหิารและ
จัดสรรเงนิทนุ เป็นตน้ 
2. บรษัิททีม่คีวามสามารถในการแขง่ขนัทีไ่มห่ยดุนิง่ และไดร้ับผลกระทบ
ทางเศรษฐกจิคอ่นขา้งจ ากดั เชน่ บรษัิททีม่ผีลประกอบการในอนาคตทีไ่ม่
ขึน้อยูก่บัการคาดการณ์หรอืแนวโนม้เศรษฐกจิมหภาค เป็นตน้ 

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

คณุสมบตัใินดา้นความมั่นคงนัน้เป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางจากตลาด และ
มักจะสะทอ้นใหเ้ห็นบอ่ยครัง้ในการประเมนิมลูคา่ของธรุกจิทีข่ ึน้ชือ่วา่มั่นคง 
ทัง้นี ้ผูจั้ดการกองทนุเชือ่วา่การลงทนุในธรุกจิทีม่คีวามมั่นคงและมมีลูคา่ที่
เหมาะสมสามารถใหผ้ลตอบแทนหลังปรับดว้ยความเสีย่งทีน่่าสนใจและมี
ความผันผวนต า่ในสภาวะตลาดตา่งๆทีแ่ตกตา่งกนั ทัง้นี ้ในการพจิารณา
ธรุกจิทีม่ลีักษณะดังกลา่วทีม่มีลูคา่ทีเ่หมาะสม เพือ่การลงทนุของกองทนุ 
ผูจั้ดการกองทนุจะพจิารณาปัจจัยตา่งๆ ดังนี:้ 

(ก) เป็นบรษัิทขนาดกลางและขนาดเล็ก หรอืกลุม่อตุสาหกรรมทีผู่จั้ดการ
กองทนุเห็นวา่มคีวามผันผวนมากกวา่บรษัิทหรอืกลุม่อตุสาหกรรมอืน่ และที่
อยูใ่นภมูศิาสตรท์ีไ่มเ่ป็นทีน่ยิมในการลงทนุ ; และ 

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

ทัง้นี ้กองทนุหลักจะเนน้ลงทนุในตราสารทนุของบรษัิททีม่ลีักษณะดังกลา่ว
ขา้งตน้ และอาจพจิารณาลงทนุในหลักทรัพยอ์ืน่ๆ รวมถงึ ตราสารที่
เกีย่วขอ้งกบัตราสารทนุ เชน่ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีเ่กดิจาก
หลักทรัพยอ์า้งองิ (Depositary receipts) เป็นตน้ ทีจ่ดทะเบยีนและซือ้ขาย
อยูใ่นตลาดหลักทรัพยท์ั่วโลก โดยกองทนุหลักอาจมกีารลงทนุทีก่ระจกุตัว
อยูใ่นบางอตุสาหกรรม ภมูภิาค และประเทศ นอกจากนี ้ในภาวะทีต่ลาดมี
ความผันผวน กองทนุหลักอาจลงทนุใน เงนิฝาก ตราสารตลาดเงนิ หรอื
หลักทรัพยท์ีม่สีภาพคลอ่งเป็นครัง้คราวเพือ่รักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ 

อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 

การจา่ยเงนิปนัผล : ไมจ่า่ยเงนิปันผล 
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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 ่
มสีัดสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดของบรษัิทจัดการ โดยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของ 
UOBAMSG เป็นหนึง่ในคณะกรรมการของบรษัิทจัดการซึง่รับผดิชอบในการวางกลยุทธแ์ละก ากับดูแล
การด าเนนิธุรกจิโดยรวมของบรษัิทจัดการ แต่ไม่รวมถงึการบรหิารจัดการประจ าวัน (day-to-day operation) 
และการลงทนุของกองทนุภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ 

2. รายละเอยีดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย  

กองทนุรวมลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ (Master Fund) ทีบ่รหิารโดย UOBAMSG  โดย
มีการจ่ายค่าธรรมเนียมบรหิารกองทุน (Management Fee) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่นายทะเบยีน เป็นตน้ ใหแ้กก่องทุน Master Fund ตามมาตรฐานการปฏบิัติ
ในอตุสาหกรรมหลักทรัพยจั์ดการกองทุนโดยทั่วไปของการลงทุนรปูแบบ Feeder fund หรอื Fund of funds 
ทีล่งทนุในตา่งประเทศ และเป็นการด าเนนิธรุกจิในทางปกตทิี ่UOBAMSG ไดเ้รยีกเก็บจากผูล้งทนุอืน่ๆ ใน
ประเภทเดยีวกนัเป็นการท่ัวไป ตามรายละเอยีดทีก่ าหนดในหนังสอืชีช้วนของกองทนุ Master Fund    

บรษัิทจัดการมีความเห็นว่า การลงทุนในกองทุน Master Fund ไม่ไดก้่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ เนื่องจากกองทุนรวมของบรษัิทจัดการไดรั้บสทิธปิระโยชน์ และมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบ
ตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของกองทนุ Master Fund อยูใ่นระดับมาตรฐานทีเ่ทยีบเทา่หรอืไมด่อ้ยกวา่
สทิธปิระโยชน์และหนา้ที่ความรับผดิชอบที่กองทุน Master Fund ของ UOBAMSG เสนอหรอืเรยีกเก็บ
จากผูล้งทนุประเภทสถาบนัรายอืน่ๆ 
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