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กองทนุเปิด ยูโอบ ีสมารท์ โกลด ์

UOB Smart Gold Fund: UOBSG  

(หนว่ยลงทุนชนดิไมจ่า่ยเงนิปนัผล : UOBSG-N) 

กองทนุทรพัยส์นิทางเลอืก 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทเีนน้ลงทนุแบบมคีวามเสยีงตา่งประเทศ 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธนัวาคม 2564 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 
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นโยบายการลงทนุ 

เนน้การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซงึจัดตังและบรหิารจัดการโดย World 
Gold Trust Services, LLC ทีถือหุน้โดย World Gold Council(WGC) ซึงเป็นองค์กรทีไม่แสวงหา
กําไรทจีดัตังขนึตามกฎหมายของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

โดยปกตบิรษัิทจัดการจะไม่ลงทุนในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) ทมีตัีวแปรเป็นอัตราแลกเปลยีน
เพือป้องกันความเสยีงทจีะเกดิขนึ ทังนี ในอนาคตบรษัิทจัดการอาจใชเ้ครอืงมอืป้องกันความเสยีง
ดังกลา่วโดยขนึอยูก่ับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการจะไม่ลงทุนในตราสารที
มลัีกษณะของสญัญาซอืขายลว่งหนา้แฝง (Structured Notes) 

บรษัิทจัดการจะลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust โดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน และกองทุนจะนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศโดย
เฉลยีในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

โดยสว่นทเีหลอืจะลงทุนในทรัพยส์นิตามประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิี
อนือย่างใดอย่างหนึง หรอืหลายอย่างตามทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด โดยจะลงทนุใหส้อดคลอ้งกบันโยบายกองทนุทกํีาหนดไว ้ 
 
นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

เนน้ลงทนุในทองคําแทง่ เพอืสรา้งผลตอบแทนของกองทนุใหใ้กลเ้คยีงกับผลตอบแทนของราคาทองคํา
หกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทังหมดของกองทนุ 

ลักษณะของทองคําแท่งทกีองทุนลงทุน คือ London Good Delivery Bars ซงึจะมีมาตรฐานความ
บรสิทุธขินัตําท ี99.5% และผา่นการรับรองจาก the London Bullion Market Association (“LBMA”) 
ซงึเป็นหน่วยงานทมีคีวามเป็นอสิระเป็นทยีอมรับในอตุสาหกรรมระดับสากล และมกีารเปิดเผยราคาซงึ
เป็นทยีอมรับในอตุสาหกรรมไวอ้ยา่งแพร่หลาย 
 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก www.spdrgoldshares.com 

 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทุนเปิด ยูโอบ ีสมารท์ โกลด ์มุ่งหวังใหผ้ลการดําเนินงานเคลือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive 
management) 

2. SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) มกีลยทุธก์ารบรหิารแบบโดยมุ่งหวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลอืนไหว
ใกลเ้คียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําในตลาดโลกหักค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทังหมดของ
กองทนุ (Passive Management) 

 

 
 

 

 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร ? 
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1. เหมาะสําหรับเงนิลงทนุทตีอ้งการกระจายความเสยีงโดยการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ และ
สามารถยอมรับความเสยีงจากการลงทนุไดใ้นระดับปานกลางถงึค่อนขา้งสงู 

2. ผูล้งทุนทสีามารถรับความผันผวนของราคาทองคํา ซงึอาจจะปรับตัวเพมิสงูขนึ หรอืลดลงจนตํากว่า
มลูคา่ทลีงทนุและทําใหข้าดทนุได ้

3. ผูล้งทนุทตีอ้งการลงทนุในทรพัยส์นิทางเลอืกเพอืกระจายการลงทนุในทรัพยส์นิประเภทตา่งๆ 

4. ผูล้งทนุทคีาดหวังผลตอบแทนจากการลงทนุในทองคํา 

 
 
 
กองทนุรวมน ีไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทเีนน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อย่าลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนดีพีอ 
 

 

 

 

 

คําเตอืนทสํีาคญั  

1. กองทุนรวมมกีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทุน เป็นชนิดจ่ายเงนิปันผลและชนดิไม่จ่ายเงนิปันผล ทังน ี 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลียนชนิดของหน่วยลงทุนได ้และบรษัิทจัดการจะแยกคํานวณ
มลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ ซงึอาจจะมมีลูคา่เทา่กนัหรอืแตกตา่งกันได ้

2. กองทุนมคีวามเสยีงจากอัตราแลกเปลยีน อาจทําใหผู้ล้งทุนไดรั้บผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีน
หรอืไดร้ับเงนิคนืตํากวา่เงนิลงทนุเรมิแรกได ้

3. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทงัหมด ดังนัน หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสยีงใหก้องทุน
ตอ้งเลกิกองทนุรวมไดโ้ดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
www.uobam.co.th 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร ? 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 
 

ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทุน (Market risk)  
 

                          ตํา         สงู 
     

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 
                                                         

ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High Concentration Risk)  

ตํา         สงู 

 
 

 
ตํา         สงู 

 
 
 
 

ตํา         สงู 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

ความผนัผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจุกตัว
ในผูอ้อกตราสารรวม 

 

การลงทนุกระจุกตัว
รายประเทศรวม 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Exchange rate risk)  

                 ตํา          สงู 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารป้องกันความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอัตราแลกเปลยีนคดิเป็น 0% ของเงนิลงทนุ  
ในต่างประเทศ 

ทังน ีท่านสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทังหมด / เกอืบทังหมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั การป้องกนัความเสยีง fx 
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ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลด ์ 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    หน่วยลงทนุ : SPDR GOLD SHARES 97.84 

2.    เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารยูโอบ ีจํากดั (มหาชน) 2.07  
 
สามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00199/UOBSG-N 

และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: http://www.spdrgoldshares.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง

ประเทศ  97.84%

เงนิฝากและ      
ตราสารหนทีอีอก

โดยสถาบนัการเงนิ  
2.07%

อนื ๆ  0.09%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 
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หมายเหต ุ:    

- คา่ธรรมเนียมดังกลา่วไดร้วมภาษีมูลค่าเพมิ หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ่้ายอนืๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0746 และคา่ใชจ้่ายในการจ่ายเงนิปันผล 
เรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0141 เป็นตน้ 

ทังนี สามารถดูคา่ธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ ี: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00199/UOBSG-N 
 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนียมการขาย 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนียมการรับซอืคนื 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุออก 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทนุทุก 500 หน่วย หรอื

เศษของ 500 หน่วย 
คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

*  บรษัิทจัดการอาจคดิคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกบัผูส้งัซอืหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่ หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้

 

 

0.9630

0.0321
0.1284 0.1014

1.2249

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ่้ายอนืๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนทคีณุจะไดร้บั  
  ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
1.6050 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.06206 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.1284 

สูงสดุไมเ่กนิ
2.33046 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.5350 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทุนหลกั 

สามารถดคู่าธรรมเนียมของกองทนุหลักทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ี: http://www.spdrgoldshares.com 
 
 
คา่ตอบแทนทไีดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee): 0.0000% ของNAV 
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1. ดชันชีวีดั คอื ดชันรีาคาทองคําในสกลุเงนิดอลลารส์หรฐั (LBMA Gold Price PM) ทปีรบัคา่ใหอ้ยูใ่น
สกลุเงนิบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลยีน ณ วนัคํานวณผลตอบแทนจาก Bloomberg 

2. ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 
 

3. กองทนุนเีคยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี คอื -19.8865% 

4. ความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน (standard deviation) คอื 11.82% ตอ่ปี 

5. ความผนัผวนของสว่นตา่งผลการดําเนนิงานและดชันชีวีดั (Tracking Error: TE) 1 Year  คอื 9.41% ตอ่ปี 

     Tracking Difference (TD) 1 Year คอื -1.42% 

6. ประเภทกองทนุรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Commodities Precious Metals 

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

 

 

 

 

 

 

4.87%

22.57%

7.01%

-3.37%

1.15%

6.29%

24.55%

9.24%

-1.05%

2.50%
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UOBSG-N Benchmark

* ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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7. ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
- ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบับนี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

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

 
 

ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Commodities Precious Metals ขอ้มลู ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2564  
 

ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

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

บรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

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

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

• 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

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

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

เมอืผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทลีงทุน สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซน็ตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทลีงทนุนันอยูใ่นช่วงทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 

 

 

ผลตอบแทนกองทนุรวม 4.87% 1.37% 95 5.71% 25 4.87% 25 11.18% 25 6.09% 75 0.32% 25 2.22%

ผลตอบแทนตวัชวีดั 6.29% 2.04% 75 6.49% 5 6.29% 5 13.05% 5 7.96% 5 2.23% 5 3.91%

ความผนัผวนของกองทนุ 13.36% 5.81% 5 8.92% 5 13.66% 95 13.76% 5 11.82% 25 13.47% 5 14.14%

ความผนัผวนของตวัชวีดั 13.77% 6.69% 5 9.50% 5 14.08% 95 14.69% 95 12.48% 95 14.50% 75 14.95%

Percentileกองทนุ
ตงัแตจ่ดัตงั

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

 

ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทเีกยีวขอ้งกับผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสงิ
ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 

คุณสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลักทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: www.spdrgoldshares.com 
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นโยบายการจ่ายปันผล ไมจ่่าย 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 31 สงิหาคม 2553 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

การซอืและขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซอื : ทกุวันทําการซอืขายหน่วยลงทนุ  

ตังแตเ่วลาเรมิเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขันตําของการซอืครังแรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขันตําของการสังซอืครังถัดไป   : ไมกํ่าหนด 
 
วนัทําการขายคนื : ทกุวนัทําการซอืขายหน่วยลงทนุ  

ตังแตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขันตําของการขายคนื      :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขนัตํา                 :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคนื  :   ภายใน 5 วนัทําการ นับตังแต่วนัคํานวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุ
ทําการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุต่างประเทศทมีลัีกษณะ
ในทํานองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซงึบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบุ
เกยีวกับวันหยดุทําการในตา่งประเทศดังกล่าวไวแ้ลว้ในเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุ สามารถดวัูนทําการซอืขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูค่าทรัพยส์นิรายวัน
ไดท้ ีwww.uobam.co.th 

รายชอืผูจั้ดการกองทุน 

 

 

 

 

ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทุนน ี

นางสาววรรณจันทร ์องึถาวร* 1 กรกฎาคม 2556 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชัิย* 18 เมษายน 2557 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถุินายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิัตหินา้ทเีป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพมิเตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2626-7777 

2. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทร ีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7111 

3. บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

ขอ้มลูอนืๆ 
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4. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 

5. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 

6. ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 

7. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2016-8600 

8. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เทรเชอรสิต ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2061-9621 

9. บรษัิทหลักทรัพย ์คงิสฟ์อรด์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2829-6291,0-2829-6293, 0-2829-6294 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์สยามเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2430-6543 

11. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5050 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-8000 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั : โทรศัพท ์0-2680-1234 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์บยีอนด ์จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2949-1999 

20. บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

21. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2782-2400 

22. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2779-9000 

23. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอส์ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2857-7000 

24. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เมอรช์นั พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888 

26. บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

27. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จํากัด : โทรศัพท ์0-2697-3700 

28. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2841-9000 

29. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2351-1800 

30. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีีต ีจํากดั : โทรศัพท ์0-2343-9555 

31. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

32. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1327 หรอื 0-2359-0000 

33. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2080-2888 

34. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2088-9797 

35. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

36. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศัพท ์0-2861-5508,    
0-2861-6090    

37. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

38. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2888-8888 

39. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2633-6000 

40. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2009-8888  
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41. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-5100 

42. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-6222 

43. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2022-5000 

44. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2274-9400 

45. บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2080-6000, 0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืทบีรษัิทจัดการแตง่ตังขนึ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลัง 1 ปี เท่ากับ 11.81% 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชชีวน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 
ทอียู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขท ี173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

Website : www.uobam.co.th   

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิท
จัดการจะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซต์
ของบรษัิทจัดการ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไดท้ี 
www.uobam.co.th 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทงัไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 
จงึมคีวามเสยีงจากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไมไ่ดร้ับเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจิัดตังและอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน 
ก.ล.ต. ไดรั้บรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทเีสนอขายนัน  ทังนี บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชชีวน
ส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันที 30 ธันวาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผิดชอบในการ
ดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถูกตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 

 
 

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนว
รว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือให ้      
ผูล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซือขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธ์การลงทุนของผูจั้ดการ
กองทุนไดด้ียงิขนึ โดยคํานวณจากมูลค่าทตํีากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมูลค่าการขายทรัพย์สนิทีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกัน 
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Tracking Error (TE) หมายถงึ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและ
ผลตอบแทนของดัชนีชวีัดซงึสะทอ้นใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดัชนีชวีัดของกองทนุรวมว่า
มกีารเบยีงเบนออกไปจากดัชนีชวีัดมากนอ้ยเพียงใด เชน่ หากกองทุนรวมมีค่า TE ตํา แสดงว่า อัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนมีการเบียงเบนออกไปจากดัชนีชีวัดในอัตราทีตํา ดังนัน กองทุนรวมนีจงึมี
ประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดัชนอีา้งองิ ในขณะทกีองทนุรวมทมีคี่า TE สงู แสดงวา่อตัราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมมีการเบียงเบนออกจากดัชนีชวัีดในอัตราทีสูง ดังนัน โอกาสทีผลตอบแทนการลงทุนจะ
เป็นไปตามผลตอบแทนของ Benchmark กจ็ะลดนอ้ยลง เป็นตน้ 
 
Tracking Difference (TD) หมายถึง ค่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและ
ผลตอบแทนของดัชนีอา้งองิของกองทุน 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 
ปจัจยัความเสยีงทสีําคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) หมายถึง ความเสียงทีมูลค่าของ
หลักทรัพยท์ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลยีนแปลงเพมิขนึหรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการ
ลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทังในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซงึพจิารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของ
กองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลียนแปลงของราคา
หลักทรัพยส์งู 

2. ความเสยีงของประเทศทลีงทุน (Country and Political Risk) คอื ความเสยีงทเีกดิจากการเปลยีนแปลง
ภายในประเทศ เชน่ การเปลยีนแปลงทางการเมอืง 

3. ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลยีนแปลง ของ
อัตราแลกเปลยีนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในช่วงที
เงนิบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทบีาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหาก
กองทนุรวมลงทนุในชว่งทบีาทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทบีาทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขนึกว่าเดมิดว้ย
เช่นกัน ดังนัน การป้องกันความเสยีงจากอัตราแลกเปลียนจงึเป็นเครืองมอืสําคัญในการบรหิารความเสยีงจาก
ดังกลา่ว  

- อาจป้องกนัความเสยีงตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสยีงจาก
อัตราแลกเปลยีน เนืองจากการป้องกันความเสยีงขนึอยู่กบัดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพจิารณาว่า
จะป้องกนัความเสยีงหรือไม ่ 

4. ความเสยีงจากการลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) หมายถึง สัญญาซือขาย
ลว่งหนา้บางประเภทอาจมกีารขนึลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลกัทรัพยพ์นืฐาน ดังนันหากกองทนุมกีารลงทนุ
ในหลักทรัพยด์ังกล่าวย่อมทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทุนในหลักทรัพยพ์ืนฐาน (Underlying 
Security) 

5. ความเสยีงทางธุรกจิ (Business Risk ) หมายถงึ ความเสยีงทเีกดิจากผลการดําเนนิงานของผูอ้อกตราสารที
กองทุนไปลงทุน ซงึเกดิจากการเปลียนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบรษัิท โดยเฉพาะมีสาเหตุจาก
ภาวะการแขง่ขัน ความผดิพลาดของผูบ้รหิาร เป็นตน้ ทําใหผู้ล้งทนุในตราสารตอ้งสญูเสยีเงนิลงทนุได ้

6. ความเสยีงจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) หมายถงึ ความเสยีงทีเกดิจาก
การเปลยีนแปลงภายในประเทศทกีองทุนลงทุน เชน่ การเปลยีนแปลงทางการเมอืง ขอ้กําหนด กฎเกณฑ ์หรอื
นโยบายตา่ง  ๆของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซงึรวมถงึสาเหตุอนื  ๆทอีาจทําใหไ้มส่ามารถชําระหนีไดต้รงตาม
ระยะเวลาทกํีาหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทนุเกดิความเสยีงจากสัญญาสวอป และ/หรอืสัญญาฟอรเ์วริด์
ได ้ซงึมผีลต่อผลตอบแทนทกีองทุนจะไดรั้บจากการลงทุน ทังนี บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์
การเปลยีนแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพนืฐานต่างๆ ของ
ประเทศทกีองทนุลงทุนอยา่งใกลช้ดิ เพอืประเมนิความเสยีงจาการลงทนุในประเทศนันๆ ซงึอาจชว่ยลด
ความเสยีงในสว่นนีได ้

7. ความเสยีงจากการขาดสภาพคล่องของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) หมายถงึ ความเสยีงทเีกดิจากการ
ลงทุนในหลักทรัพยท์มีสีภาพคลอ่งในการซอืขายตํา ทังนีสภาพคล่องดังกลา่วเกดิจากอปุสงคแ์ละอปุทาน และ
คณุภาพของหลักทรัพย ์ณ ขณะนัน  ๆ 

8. ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High Concentration Risk)  

(1) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) 
เกดิจากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ที
สง่ผลกระทบต่อการดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมนัคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีล
การดําเนนิงานทผีนัผวนมากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 
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ทงัน ีการลงทนุแบบกระจุกตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังน ี 

1. ตราสารหนภีาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีกีารจัดอนัดับความน่าเชอืถอือยู่ในอันดับทสีามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทผีูรั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอือยู่ใน
อนัดับทสีามารถลงทนุได ้

(2) ความเสยีงจากการลงทนุกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนงึ (Sector Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตกุารณ์ทสีง่ผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทผีันผวนมากกว่ากองทุนทกีระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอตุสาหกรรม  

(3) ความเสยีงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนงึมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทังนี ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารทผีู ้
ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง 
เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการ
ลงทนุในหลายประเทศ 

ลกัษณะสาํคญัของกองทนุ SPDR Gold Trust (กองทนุหลกั) 

ชอืกองทนุ : SPDR Gold Trust 

ประเภท : กองทนุอทีเีอฟ(Exchange Traded Fund) ทจีดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพยน์วิยอรก์ (New York Stock Exchange:NYSE) 
ตลาดหลักทรัพยส์งิคโปร ์(Singapore Stock Exchange : 
SGXST) และตลาดหลักทรพัยฮ์อ่งกง (Hong Kong Stock 
Exchange : HKSE) โดยบรษัิทจัดการจะลงทนุในกองทนุหลักที
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยน์วิยอรก์ 

สกุลเงนิ : ดอลลารส์หรัฐฯ (United States Dollar : USD) 

อายุโครงการ : ไมกํ่าหนด 

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

ผูด้แูลผลประโยชน ์: The Bank of New York 
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รายละเอยีดเพมิเตมิเกยีวกบัลกัษณะพเิศษ  

กองทุนรวมทองคําแบบทัวไป (simple gold fund) ทมีนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของ gold ETF ต่างประเทศ
เพยีงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และมกีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนดิ ไดแ้ก ่ชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล 
และชนดิจ่ายเงนิปันผล  

รายละเอยีด : กองทนุรวมทองคําทมีนีโยบายสรา้งผลตอบแทนทอีา้งองิโดยตรงกับราคาทองคําแท่ง ทังนี โดยเฉลยี
ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม โดยเป็นการลงทุนในทองคําแท่ง
ทางออ้มผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักทีเป็น gold ETF ในต่างประเทศ ทองคําแท่งทกีองทุนรวม
ลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมทองคําทสํีานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี  
(ก) มมีาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซงึเป็นทยีอมรับในอตุสาหกรรมผูค้า้ทองคําในประเทศไทย
หรือในระดับสากล ทังนี การรับรองดังกล่าวอาจเป็นการรับรองททีองคําแท่งหรอืทผีูผ้ลติทองคําแท่งก็ได ้ 
(ข) มรีาคาทเีปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซงึเป็นทยีอมรับในอตุสาหกรรมผูค้า้ทองคําในประเทศไทย
หรอืในระดับสากล 

 


