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กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลด ์

UOB Smart Gold Fund: UOBSG 

(หนว่ยลงทนุชนดิไมจ่า่ยเงนิปนัผล : UOBSG-N)
กองทนุทรพัยส์นิทางเลอืก

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั
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นโยบายการลงทนุ 

เนน้การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ซึง่จัดตัง้และบรหิารจัดการโดย World 
Gold Trust Services, LLC ทีถ่อืหุน้โดย World Gold Council(WGC) ซึง่เป็นองคก์รทีไ่มแ่สวงหา
กําไรทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

โดยปกตบิรษัิทจัดการจะไมล่งทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น
เพือ่ป้องกันความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ ทัง้นี้ ในอนาคตบรษัิทจัดการอาจใชเ้ครือ่งมอืป้องกันความเสีย่ง
ดงักลา่วโดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการจะไมล่งทนุในตราสารที่
มลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Notes) 

บรษัิทจัดการจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน และกองทุนจะนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศโดย
เฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

โดยสว่นทีเ่หลอืจะลงทนุในทรัพยส์นิตามประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิี
อืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืหลายอยา่งตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด โดยจะลงทนุใหส้อดคลอ้งกบันโยบายกองทนุทีกํ่าหนดไว ้ 
 
นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

เนน้ลงทนุในทองคําแทง่ เพือ่สรา้งผลตอบแทนของกองทนุใหใ้กลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของราคาทองคํา
หกัคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดของกองทนุ 

ลักษณะของทองคําแทง่ทีก่องทนุลงทนุ คอื London Good Delivery Bars ซึง่จะมมีาตรฐานความ
บรสิทุธิข์ัน้ตํา่ท ี99.5% และผา่นการรับรองจาก the London Bullion Market Association (“LBMA”) 
ซึง่เป็นหน่วยงานทีม่คีวามเป็นอสิระเป็นทีย่อมรับในอตุสาหกรรมระดับสากล และมกีารเปิดเผยราคาซึง่
เป็นทีย่อมรับในอตุสาหกรรมไวอ้ยา่งแพรห่ลาย 
 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลกัไดจ้าก www.spdrgoldshares.com 

 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทุนเปิด ยูโอบ ีสมาร์ท โกลด ์มุ่งหวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทุนหลัก (Passive 
management) 

2. SPDR Gold Trust (กองทนุหลัก) มกีลยทุธก์ารบรหิารแบบโดยมุง่หวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลือ่นไหว
ใกลเ้คียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําในตลาดโลกหักค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดของ
กองทนุ (Passive Management) 

 

 
 

 

 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร ? 
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1. เหมาะสําหรับเงนิลงทนุทีต่อ้งการกระจายความเสีย่งโดยการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ และ
สามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุไดใ้นระดบัปานกลางถงึคอ่นขา้งสงู 

2. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาทองคํา ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนตํา่กวา่
มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้

3. ผูล้งทนุทีต่อ้งการลงทนุในทรัพยส์นิทางเลอืกเพือ่กระจายการลงทนุในทรัพยส์นิประเภทตา่งๆ 

4. ผูล้งทนุทีค่าดหวงัผลตอบแทนจากการลงทนุในทองคํา 

 
 
 
กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 
ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทนุรวมมกีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ เป็นชนดิจา่ยเงนิปันผลและชนดิไมจ่า่ยเงนิปันผล ทัง้นี ้ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลีย่นชนดิของหน่วยลงทุนได ้และบรษัิทจัดการจะแยกคํานวณ
มลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ ซึง่อาจจะมมีลูคา่เทา่กนัหรอืแตกตา่งกนัได ้

2. กองทนุมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น อาจทําใหผู้ล้งทนุไดรั้บผลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น
หรอืไดรั้บเงนิคนืตํา่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

3. กองทนุรวมอาจมกีารกระจกุตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุทัง้หมด ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุ
ตอ้งเลกิกองทนุรวมไดโ้ดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
www.uobam.co.th 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 



กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลด ์ชนดิไมจ่า่ยเงนิปันผล  3 
 

 
 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk)  
 

                          ตํา่         สงู 
     

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 
 

                                                         
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk)  

ตํา่         สงู 

 
 

 
ตํา่         สงู 

 
 
 
 

ตํา่         สงู 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตัว
ในผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจกุตัว
รายประเทศรวม 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk)  

                 ตํา่          สงู 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น 0% ของเงนิลงทนุ  
ในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั การป้องกนัความเสีย่ง fx 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลด ์ 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    หน่วยลงทนุ : SPDR GOLD SHARES 97.05 

2.    เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) 2.83  
 
สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00199/UOBSG-N 

และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: http://www.spdrgoldshares.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง
ประเทศ  97.05%

เงนิฝากและ      
ตราสารหนีท้ีอ่อก
โดยสถาบนัการเงนิ  

2.83%
อืน่ ๆ  0.12%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 
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หมายเหต ุ:    

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0884 เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00199/UOBSG-N 
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาทตอ่จํานวนหน่วยลงทนุทกุ 500 หน่วย หรอื

เศษของ 500 หน่วย 
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

*  บรษัิทจัดการอาจคดิคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่ หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้

 

 

    

0.9630

0.0321
0.1284 0.0920

1.2155

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
1.6050 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.06206 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.1284 

สงูสดุไมเ่กนิ
2.33046 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.5350 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: http://www.spdrgoldshares.com 
 
 
คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee): 0.0000% ของNAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลด ์ชนดิไมจ่า่ยเงนิปันผล  8 
 

 

 

  
 
 
 

1. ดชันชีีว้ดั คอื ดชันรีาคาทองคาํในสกลุเงนิดอลลารส์หรฐั (LBMA Gold Price PM) ทีป่รบัคา่ใหอ้ยูใ่น
สกลุเงนิบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัคาํนวณผลตอบแทนจาก Bloomberg 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 
 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี คอื -22.7640% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 12.22% ตอ่ปี 

5. ความผนัผวนของสว่นตา่งผลการดาํเนนิงานและดชันชีีว้ดั (Tracking Error: TE) 1 Year  คอื 11.04% ตอ่ปี 

     Tracking Difference (TD) 1 Year คอื -1.63% 

6. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Commodities Precious Metals 

* คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00199/UOBSG-N 
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* ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต *

ผลการดาํเนนิงานในอดตี
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7. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00199/UOBSG-N 
 

 
 

ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Commodities Precious Metals ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564  
 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1.  ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3.  ผลการดําเนินงานของกองทุนทีก่ารเปรียบเทยีบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจ่ะถูกเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแต่ละชว่งเวลากับกองทุนประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

• 5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

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

• 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

• 75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

• 95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4.  ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่
ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่31 มนีาคม 2564  

คณุสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.spdrgoldshares.com 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 31 สงิหาคม 2553 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้ : ทกุวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 
 
วนัทาํการขายคนื : ทกุวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื      :  ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                 :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :   ภายใน 5 วันทําการ นับตัง้แตว่ันคํานวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุ
ทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะ
ในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบุ
เกีย่วกบัวันหยดุทําการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุ สามารถดวูันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวัน
ไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 1 กรกฎาคม 2556 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 18 เมษายน 2557 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555  

2. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2626-7777 

3. บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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4. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

5. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

6. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 

7. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2016-8600 

8. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5050 

9. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 

10. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 

11. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 

13. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

14. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

16. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

18. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2782-2400 

19. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 

20. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 

21. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 

22. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

23. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

24. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั : โทรศพัท ์0-2697-3700 

25. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 

26. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2351-1800 

27. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2343-9555 

28. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 

29. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1327 หรอื 0-2359-0000 

30. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 

31. บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2088-9797 

32. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 

33. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508,       
0-2861-6090    

34. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2888-8888 

35. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

36. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

37. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888  

38. บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

39. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 

40. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 
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41. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2274-9400 

42. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2080-6000, 0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 58.24% 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
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 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิท
จัดการจะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซต์
ของบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก 
จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน 
ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วน
ส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันที ่30 มถิุนายน 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการ
ดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคญัผดิ 

 
 

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนว
รว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ให ้      
ผูล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการ
กองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณจากมลูค่าทีตํ่่ากวา่ระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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Tracking Error (TE) หมายถงึ ความผันผวนของสว่นตา่งของผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทนุรวมและ
ผลตอบแทนของดชันชีีว้ดัซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดัชนชีีว้ัดของกองทนุรวมวา่
มกีารเบีย่งเบนออกไปจากดัชนีชีว้ัดมากนอ้ยเพยีงใด เชน่ หากกองทนุรวมมคีา่ TE ตํ่า แสดงวา่ อัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชีว้ัดในอัตราที่ตํ่า ดังนัน้ กองทุนรวมนี้จงึมี
ประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันอีา้งองิ ในขณะทีก่องทนุรวมทีม่คีา่ TE สงู แสดงวา่อตัราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมมีการเบีย่งเบนออกจากดัชนีชีว้ัดในอัตราที่สูง ดังนัน้ โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะ
เป็นไปตามผลตอบแทนของ Benchmark ก็จะลดนอ้ยลง เป็นตน้ 
 
Tracking Difference (TD) หมายถงึ คา่สว่นตา่งระหวา่งผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทนุรวมและ
ผลตอบแทนของดชันอีา้งองิของกองทนุ 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีมู่ลค่าของ
หลักทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนจะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการ
ลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของ
กองทุนรวม หากกองทุนรวมมคี่า SD สงู แสดงว่ากองทุนรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคา
หลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country and Political Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ภายในประเทศ เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง 

3. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของ
อัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งที่
เงนิบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหาก
กองทนุรวมลงทนุในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิดว้ย
เชน่กัน ดังนัน้ การป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคัญในการบรหิารความเสีย่งจาก
ดังกลา่ว  

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุรวม : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกนัความเสีย่งขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณาวา่
จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่ 

4. ความเสีย่งจากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives Risk) หมายถงึ สัญญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้บางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทนุมกีารลงทนุ
ในหลักทรัพยด์ังกลา่วยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying 
Security) 

5. ความเสีย่งทางธุรกจิ (Business Risk ) หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากผลการดําเนนิงานของผูอ้อกตราสารที่
กองทุนไปลงทุน ซึง่เกดิจากการเปลีย่นแปลงความสามารถในการทํากําไรของบรษัิท โดยเฉพาะมสีาเหตุจาก
ภาวะการแขง่ขนั ความผดิพลาดของผูบ้รหิาร เป็นตน้ ทําใหผู้ล้งทนุในตราสารตอ้งสญูเสยีเงนิลงทนุได ้

6. ความเสีย่งจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจาก
การเปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทนุลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง ขอ้กําหนด กฎเกณฑ ์หรอื
นโยบายตา่ง  ๆของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตอุืน่  ๆทีอ่าจทําใหไ้มส่ามารถชําระหนี้ไดต้รงตาม
ระยะเวลาทีก่ําหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทนุเกดิความเสีย่งจากสญัญาสวอป และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์
ได ้ซึง่มผีลต่อผลตอบแทนทีก่องทุนจะไดรั้บจากการลงทุน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์
การเปลีย่นแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพืน้ฐานตา่งๆ ของ
ประเทศทีก่องทนุลงทนุอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ประเมนิความเสีย่งจาการลงทนุในประเทศนัน้ๆ ซึง่อาจชว่ยลด
ความเสีย่งในสว่นนีไ้ด ้

7. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการ
ลงทนุในหลักทรัพยท์ีม่สีภาพคลอ่งในการซือ้ขายตํา่ ทัง้นี้สภาพคลอ่งดังกลา่วเกดิจากอปุสงคแ์ละอปุทาน และ
คณุภาพของหลักทรัพย ์ณ ขณะนัน้  ๆ 

8. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk)  

(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) 
เกดิจากกองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่
สง่ผลกระทบตอ่การดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทนุอาจมผีล
การดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 
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ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น
อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่
อตุสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอตุสาหกรรม  

(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่ ้
ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง 
เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการ
ลงทนุในหลายประเทศ 

ลกัษณะสําคญัของกองทนุ SPDR Gold Trust (กองทนุหลกั) 

ชือ่กองทนุ : SPDR Gold Trust 

ประเภท : กองทนุอทีเีอฟ(Exchange Traded Fund) ทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรัพยน์วิยอรก์ (New York Stock Exchange:NYSE) 
ตลาดหลกัทรัพยส์งิคโปร ์(Singapore Stock Exchange : 
SGXST) และตลาดหลกัทรัพยฮ์อ่งกง (Hong Kong Stock 
Exchange : HKSE) โดยบรษัิทจัดการจะลงทนุในกองทนุหลกัที่
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยน์วิยอรก์ 

สกลุเงนิ : ดอลลารส์หรัฐฯ (United States Dollar : USD) 

อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 

ลกัษณะของทองคาํทีล่งทนุ : London Good Delivery Bars ตามมาตรฐาน และผา่นการรับรอง
จาก the London Bullion Market Association (“LBMA”) 

ผูด้แูลผลประโยชน ์: The Bank of New York 

ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ : HSBC Bank USA, N.A 

Sponsor : World Gold Trust Services, LLC(WGTS) ทีถ่อืหุน้โดย World 
Gold Council (WGC)ซึง่เป็นองคก์รทีไ่มแ่สวงหากําไรทีจั่ดตัง้
ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์

Marketing Agent : State Street Global Market LLC 

Website :  www.spdrgoldshares.com 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัลกัษณะพเิศษ  

กองทนุรวมทองคําแบบท่ัวไป (simple gold fund) ทีม่นีโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของ gold ETF ตา่งประเทศ
เพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) และมกีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนดิ ไดแ้ก ่ชนดิไมจ่า่ยเงนิปันผล 
และชนดิจา่ยเงนิปันผล  

รายละเอยีด : กองทนุรวมทองคําทีม่นีโยบายสรา้งผลตอบแทนทีอ่า้งองิโดยตรงกับราคาทองคําแทง่ ทัง้นี้ โดยเฉลีย่
ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม โดยเป็นการลงทนุในทองคําแท่ง
ทางออ้มผา่นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลักทีเ่ป็น gold ETF ในตา่งประเทศ ทองคําแทง่ทีก่องทนุรวม
ลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม จะเป็นไปตามหลักเกณฑข์องกองทุนรวมทองคําที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังตอ่ไปนี ้ 
(ก) มมีาตรฐานและผา่นการรับรองจากหน่วยงานซึง่เป็นทีย่อมรับในอตุสาหกรรมผูค้า้ทองคําในประเทศไทย
หรอืในระดับสากล ทัง้นี้ การรับรองดังกล่าวอาจเป็นการรับรองทีท่องคําแท่งหรอืทีผู่ผ้ลติทองคําแท่งก็ได ้ 
(ข) มรีาคาทีเ่ปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายโดยหน่วยงานซึง่เป็นทีย่อมรับในอตุสาหกรรมผูค้า้ทองคําในประเทศไทย
หรอืในระดับสากล 

 


