
April 2022

Investment Strategy Fund Type as Classified by Fund size (Million Baht)

AIMC Category Performance 61.99

Commodities Precious Metals NAV per unit (Baht)

13.6621

FX Hedging : Depending on Inception Date

Fund Manager's discretion 31 August 2010

                             Fund Features

Fund Type

Feeder fund

Fund subscription

3 Months 6 Months 1 Year * 3 Years * 5 Years * 10 Years * YTD Since Inception ** Every subscription date*

UOBSG-N 7.84 8.63 15.66 14.42 6.24 0.67 6.54 2.71 by 3.30 p.m.

Benchmark *** 9.39 11.33 18.78 16.89 8.33 2.57 8.62 4.54 Fund redemption

Standard Deviation 8.43 10.18 13.99 13.83 11.85 13.21 9.07 14.00 Every redemption date*

Benchmark Standard Deviation 8.97 10.86 14.76 14.76 12.46 14.02 9.37 14.81 by 3.30 p.m.

Dividend Policy

No Dividend Payment

Minimum Subscription

No minimum

Minimum Redemption

No minimum

Settlement Period

T+5 after NAV calcuation date 

(Presently T+3)

*Please study FIF Calendar

Since Inception Date until 29 April 2022 Direct Fee to Unitholder

(% of NAV)

Asset Allocation Front-ended fee

1. Unit Trust 95.81% None

2. Fixed Deposit and Debenture 4.56% Back-ended fee

None

Switching fee

Switching - in

The same as front-ended fee

Top Holdings Switching - out

1.Unit Trust : SPDR GOLD SHARES 95.81% The same as back-ended fee

2.Saving : UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 4.56% Brokerage fee

3.Others -0.37% At present 0.15%

Fund Fee

(% of NAV)

Management Fee

≤1.6050% p.a

Risk level Trustee Fee

≤0.06206% p.a.

Registrar Fee

≤0.1284% p.a.

Other Fees

≤0.5350% p.a.

Remarks : The above fees are VAT 

inclusive (if any), or specific business 

Bloomberg Ticker : UOBSGLN:TB tax (if any), or other relevant taxes (if any)

Master Fund : GLD:US As of 29 April 2022

Contact us

UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd. Tel. +66 (0) 2786-2222

email:  thuobamwealthservice@uobgroup.com website: www.uobam.co.th

United Overseas Bank (Thailand) PLC. , our selling agents

The fund will invest (at least 80% of NAV) in share of “SPDR Gold 

Trust” investing in gold bars. (Management Company will invest in 

share listed on NYSE Arca)

Past performance/Performance comparison related to capital market products are not guarantee the future performance. This performance document is created in 

accordance to AIMC standard. The awards and fund ranking as above are not accordance to AIMC standard. Investment contains risk. Investor should study and 

understand the fund feature, investment policy, return condition, risk factors and fund performance carefully before investing. This fund contains foreign exchange 

risk that may arise from investment of the fund. Although the fund may be hedged for foreign exchange risk according to fund manager discretion, the fund will not 

be fully hedged for foreign exchange risk and investor could lose or gain from foreign exchange rate fluctuation or could receive redemption amount less than the 

amount of investment. 

3. Others -0.37%

Past Performance as of 29 April 2022

Past performance (%)
Fund

* Annualized Return ** Cumulative Return for the fund operated less than 1 year or Annualized Return for the fund operated more than 1 year 

*** LBMA Gold Price PM USD Index converted in THB with the exchange rate from Bloomberg

UOB SMART GOLD FUND

(UOBSG-N)

0

50

100

150

200

A
u
g-
10

Ja
n
-1
1

Ju
n
-1
1

N
o
v-
1
1

A
p
r-
12

Se
p
-1
2

Fe
b
-1
3

Ju
l-
13

D
ec
-1
3

M
ay
-1
4

O
ct
-1
4

M
ar
-1
5

A
u
g-
15

Ja
n
-1
6

Ju
n
-1
6

N
o
v-
1
6

A
p
r-
17

Se
p
-1
7

Fe
b
-1
8

Ju
l-
18

D
ec
-1
8

M
ay
-1
9

O
ct
-1
9

M
ar
-2
0

A
u
g-
20

Ja
n
-2
1

Ju
n
-2
1

N
o
v-
2
1

UOBSG-N
Benchmark



SPDR® Gold Shares GLD

 

Fact Sheet

Gold
 

As of 03/31/2022

1

Objective

The investment objective of the Trust is for SPDR® Gold Shares 
(GLD®) to reflect the performance of the price of gold bullion, less 
the Trust’s expenses.

The Price of Gold

The spot price for gold bullion is determined by market forces in 
the 24-hour global over-the-counter (OTC) market for gold. The 
OTC market accounts for most global gold trading, and prices 
quoted reflect the information available to the market at any given 
time. The price, holdings, and net asset value of the Gold Shares, 
as well as market data for the overall gold bullion market, can be 
tracked daily at spdrgoldshares.com.

Fund Information

Inception Date 11/18/2004

Intraday NAV Ticker GLDIV

Index Ticker N/A

Key Facts

Ticker Symbol GLD

CUSIP 78463V107

Exchange NYSE ARCA EXCHANGE

Short Sale Eligible Yes

Margin Eligible Yes

Total Return (As of 03/31/2022)

 NAV
(%)

Market Value
(%)

LBMA Gold 
Price PM(%)

Cumulative    

QTD 6.60 5.67 7.55

YTD 6.60 5.67 7.55

Annualized    

1 Year 14.39 12.93 14.85

3 Year 13.98 13.96 14.44

5 Year 8.86 8.75 9.30

10 Year 1.16 1.09 1.57

  

Gross Expense Ratio‡ (%) 0.40

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee 
of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so 
you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance 
may be higher or lower than that quoted. All results are historical and 
assume the reinvestment of dividends and capital gains. Visit ssga.com for 
most recent month-end performance. Index returns are unmanaged and 
do not reflect the deduction of any fees or expenses. Index returns reflect 
all items of income, gain and loss and the reinvestment of dividends and 
other income as applicable.
The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint 
between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the 
shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund’s NAV is 
calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ. 
Effective March 20, 2015, the SPDR Gold Trust (GLD) adopted the LBMA Gold 
Price PM as the reference benchmark price of gold in calculating the Net Asset 
Value (NAV) of the Trust. Prior to that date, the Trust used the London PM Fix as 
the reference benchmark price in calculating the NAV.
‡The gross expense ratio is the Trust’s annual operating expense ratio. It is gross 
of any fee waivers or expense reimbursements. It can be found in the fund’s 
most recent prospectus.

Management

Sponsor World Gold Trust Services, LLC

Gold Custodian HSBC Bank plc

Trustee BNY Mellon Asset Servicing, a 
division of The Bank of New York 
Mellon

Marketing Agent State Street Global Advisors 
Funds Distributors, LLC

 

https://www.spdrgoldshares.com
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Advantages

Easily Accessible Listed on the NYSE Arca.

Secure The Gold Shares represent fractional, undivided 
interests in the Trust, the sole assets of which are 
physical gold bullion and, from time to time, cash.

Transparent There exists a 24-hour global over-the-counter 
market for gold bullion, which provides readily 
available market data. The price, holdings and net 
asset value of the Gold Shares, as well as market 
data for the overall gold bullion market, can be 
tracked daily at spdrgoldshares.com.

Cost Effective For many investors, the transaction costs related 
to the Shares are expected to be lower than the 
costs associated with the purchase, storage and 
insurance of physical gold.

Liquid Structure allows for baskets to be created and 
redeemed according to market demand, creating 
liquidity.

Flexible Gold Shares are listed on the NYSE Arca (Ticker: 
GLD) and trade the same way ordinary stocks do. It 
is possible to buy or sell Gold Shares continuously 
throughout the trading day on the exchange at 
prices established by the market. Additionally, it is 
possible to place market, limit and stop-loss orders 
for Gold Shares.

 

ssga.com
Information Classification: General

 

State Street Global Advisors
One Iron Street, Boston MA 02210
T: +1 866 787 2257

 

Important risk information
Investing involves risk, and you could lose 
money on an investment in SPDR® Gold Trust 
(“GLD®” or “GLD”).
ETFs trade like stocks, are subject to 
investment risk, fluctuate in market value and 
may trade at prices above or below the ETFs’ 
net asset value. Brokerage commissions and 
ETF expenses will reduce returns.
Commodities and commodity-index 
linked securities may be affected by changes 
in overall market movements, changes in 
interest rates, and other factors such as 
weather, disease, embargoes, or political and 
regulatory developments, as well as trading 
activity of speculators and arbitrageurs in the 
underlying commodities.
Frequent trading of ETFs could significantly 
increase commissions and other costs such 
that they may offset any savings from low 
fees or costs.
Diversification does not ensure a profit or 
guarantee against loss.
Investing in commodities entails 
significant risk and is not appropriate for 
all investors.
Important Information Relating to GLD:

GLD has filed a registration statement 
(including a prospectus) with the 
Securities and Exchange Commission 
(“SEC”) for the offering to which this 
communication relates. Before you 
invest, you should read the prospectus 
in that registration statement and other 
documents GLD has filed with the SEC 
for more complete information about 
GLD and this offering. Please see the 
GLD prospectus for a detailed discussion 
of the risks of investing in GLD shares. 
When distributed electronically, the GLD 
prospectus is available by clicking here. 
You may get these documents for free 
by visiting EDGAR on the SEC website at 
sec.gov or by visiting spdrgoldshares.
com. Alternatively, GLD or any authorized 
participant will arrange to send you the 
prospectus if you request it by calling 
866.320.4053.
GLD is not an investment company registered 
under the Investment Company Act of 
1940 (the “1940 Act”) and is not subject to 
regulation under the Commodity Exchange Act 
of 1936 (the “CEA”). As a result, shareholders 
of GLD do not have the protections associated 
with ownership of shares in an investment 
company registered under the 1940 Act or the 
protections afforded by the CEA.
GLD shares trade like stocks, are subject to 
investment risk and will fluctuate in market 
value. The value of GLD shares relates directly 
to the value of the gold held by GLD (less its 
expenses), and fluctuations in the price of 
gold could materially and adversely affect an 
investment in the shares. The price received 

upon the sale of the shares, which trade at 
market price, may be more or less than the 
value of the gold represented by them. GLD 
does not generate any income, and as GLD 
regularly sells gold to pay for its ongoing 
expenses, the amount of gold represented 
by each Share will decline over time to 
that extent.
The World Gold Council name and logo are 
a registered trademark and used with the 
permission of the World Gold Council pursuant 
to a license agreement. The World Gold Council 
is not responsible for the content of, and is 
not liable for the use of or reliance on, this 
material. World Gold Council is an affiliate of 
GLD’s sponsor.
GLD® is a registered trademark of World Gold 
Trust Services, LLC used with the permission 
of World Gold Trust Services, LLC.
Standard & Poor’s®, S&P® and SPDR® are 
registered trademarks of Standard & Poor’s 
Financial Services LLC (S&P); Dow Jones 
is a registered trademark of Dow Jones 
Trademark Holdings LLC (Dow Jones); and 
these trademarks have been licensed for use 
by S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) and 
sublicensed for certain purposes by State 
Street Corporation. State Street Corporation’s 
financial products are not sponsored, 
endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow 
Jones, S&P, their respective affiliates and third 
party licensors and none of such parties make 
any representation regarding the advisability 
of investing in such product(s) nor do they have 
any liability in relation thereto.
Distributor State Street Global Advisors 
Funds Distributors, LLC, member FINRA, SIPC, 

an indirect wholly owned subsidiary of State 
Street Corporation. References to State Street 
may include State Street Corporation and its 
affiliates. Certain State Street affiliates provide 
services and receive fees from the SPDR ETFs.
The information provided does not constitute 
investment advice and it should not be relied 
on as such. It should not be considered a 
solicitation to buy or an offer to sell a security. 
It does not take into account any investor's 
particular investment objectives, strategies, 
tax status or investment horizon. You should 
consult your tax and financial advisor.
The whole or any part of this work may not be 
reproduced, copied or transmitted or any of 
its contents disclosed to third parties without 
SSGA’s express written consent.
This communication is not intended to be an 
investment recommendation or investment 
advice and should not be relied upon as such.
For more information, please 
contact the Marketing Agent for 
GLD: State Street Global Advisors 
Funds Distributors, LLC, One Iron 
Street, Boston, MA, 02210; T: +1 
866 320 4053 spdrgoldshares.com
Not FDIC Insured
No Bank Guarantee
May Lose Value
 
 
© 2022 State Street Corporation.
All Rights Reserved.
Tracking Number: 3392215.2.2.AM.RTL
Expiration Date: 07/31/2022
ETF-GLD 20220413/11:49

www.ssga.com/etfs
https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/resources/doc-viewer#gld&prospectus
www.sec.gov
https://www.spdrgoldshares.com
https://www.spdrgoldshares.com
www.finra.org/
www.sipc.org/
https://spdrgoldshares.com
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Peer Percentile 

Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

 5th Percentile 4.52 8.97 16.27 13.43 11.74 9.88 8.49 8.26 8.08 14.33 13.24 12.37 
 25th Percentile 2.92 3.71 9.60 5.73 4.89 5.32 10.32 10.16 9.62 16.53 15.12 13.50 

Aggressive Allocation 50th Percentile 1.05 1.43 3.77 1.45 2.25 4.10 11.97 11.33 10.86 17.87 15.89 14.53 
 75th Percentile -2.99 -7.34 0.59 -1.80 0.32 3.20 13.25 12.90 12.29 19.61 17.20 15.45 
 95th Percentile -5.14 -14.23 -6.22 -4.06 -0.73 2.12 17.25 16.03 15.04 23.56 20.52 15.97 

 5th Percentile 4.02 4.46 20.39 11.28 7.97 -7.32 10.28 9.75 9.41 16.02 13.30 15.20 
 25th Percentile 1.71 -1.73 13.60 6.02 5.10 -7.32 12.37 10.43 9.88 16.60 14.95 15.20 

ASEAN Equity 50th Percentile 1.60 -2.83 11.63 3.41 1.30 -7.32 13.93 11.74 11.41 19.43 16.46 15.20 

 75th Percentile -4.21 -3.66 7.50 2.27 1.10 -7.32 14.56 14.09 13.77 19.59 16.70 15.20 
 95th Percentile -6.77 -9.03 -1.43 -1.98 -3.28 -7.32 15.15 14.56 14.47 19.75 16.80 15.20 

 5th Percentile -3.42 -9.63 -1.85 10.88 8.18 9.49 19.72 16.54 15.39 15.45 13.68 12.29 
 25th Percentile -6.15 -12.10 -13.14 3.80 4.20 4.70 21.65 17.48 15.85 16.55 15.12 13.42 

Asia Pacific Ex Japan 50th Percentile -8.00 -14.71 -18.05 2.91 2.53 3.44 24.65 19.80 17.19 18.33 16.16 14.60 
 75th Percentile -11.44 -18.22 -23.70 0.28 1.14 2.27 27.57 23.54 21.66 19.34 16.87 15.18 
 95th Percentile -14.35 -21.23 -29.35 -1.53 -2.50 1.69 33.04 26.24 23.58 21.73 18.93 15.71 

 5th Percentile 23.11 33.55 76.76 18.91 14.38 -5.19 43.18 39.81 33.80 34.14 30.79 28.48 
 25th Percentile 19.80 19.73 69.88 16.52 14.14 -5.27 43.22 40.26 33.99 34.53 31.02 28.69 

Commodities Energy 50th Percentile 18.59 18.34 58.82 16.03 13.58 -5.76 43.60 40.68 34.65 36.58 32.58 28.82 
 75th Percentile 17.33 16.82 57.26 15.48 11.10 -6.41 43.73 41.54 35.61 36.79 32.82 29.65 

 95th Percentile 16.61 16.23 55.49 -7.71 -0.93 -9.40 56.43 47.70 38.91 53.51 45.04 33.83 

 5th Percentile 9.74 9.97 17.69 15.60 7.20 1.48 15.88 13.15 12.21 13.86 11.78 13.27 
 25th Percentile 7.83 8.38 15.60 14.42 6.78 0.91 16.14 14.05 13.17 14.03 11.87 13.47 

Commodities Precious Metals 50th Percentile 6.71 6.66 7.85 12.39 6.23 0.43 16.37 14.30 13.63 14.36 12.11 13.97 
 75th Percentile 6.45 6.29 6.56 11.80 5.90 0.13 17.22 14.50 13.72 14.56 12.25 14.38 
 95th Percentile 6.01 5.87 5.72 11.54 5.41 -0.27 17.51 14.85 14.01 14.84 12.48 14.64 

 5th Percentile 0.78 0.19 1.94 2.41 2.21 3.31 1.48 1.39 1.25 2.86 2.38 1.31 
 25th Percentile -0.15 -0.48 0.40 1.32 1.70 2.96 2.30 1.96 1.91 3.91 3.19 2.71 

Conservative Allocation 50th Percentile -1.05 -1.73 -0.58 0.56 0.94 2.47 3.08 2.82 2.53 4.51 3.81 3.14 
 75th Percentile -2.40 -3.89 -2.61 -0.38 0.46 1.76 3.70 3.33 2.85 5.21 4.41 3.95 
 95th Percentile -3.57 -4.64 -3.43 -1.23 -0.02 0.99 5.84 5.03 4.53 5.87 4.92 5.19 

 5th Percentile -2.14 -3.24 -7.47 -0.46 0.36 2.62 3.32 3.07 3.06 5.38 4.55 4.39 
 
Emerging Market Bond 

25th Percentile -4.62 -5.46 -11.52 -1.75 -0.23 1.90 4.32 4.08 4.43 6.54 5.57 5.10 

Discretionary F/X Hedge or 50th Percentile -7.28 -9.98 -11.52 -2.80 -1.45 1.00 5.44 5.37 5.08 7.92 5.73 5.99 
Unhedge 

75th Percentile -9.33 -12.46 -15.47 -3.03 -1.78 0.36 7.31 6.85 6.04 12.53 6.49 7.86 
 95th Percentile -10.41 -14.35 -16.55 -3.82 -2.34 -0.15 10.31 8.24 6.62 13.64 10.50 9.36 

 5th Percentile 1.71 5.43 8.27 1.75 6.58 4.37 12.43 12.84 13.33 26.20 22.66 19.53 
 25th Percentile 1.52 5.11 8.13 1.57 6.55 4.22 12.43 12.84 13.36 26.33 22.68 19.55 

Energy 50th Percentile 1.45 4.84 7.82 1.24 6.32 4.03 12.46 12.88 13.43 26.58 22.84 19.58 
 75th Percentile 1.26 4.59 6.73 0.50 6.22 3.86 12.51 12.94 13.69 26.76 23.06 19.73 

 95th Percentile -4.58 -1.47 -0.74 -2.31 5.57 3.73 18.85 16.38 15.46 27.13 23.15 19.85 

 5th Percentile 4.85 9.17 15.50 8.78 7.01 6.76 9.69 9.34 8.86 14.57 12.44 11.76 
 25th Percentile 2.65 4.49 8.19 2.88 3.70 5.51 11.43 11.34 10.95 18.97 16.03 14.87 
Equity General              

 50th Percentile 1.59 2.59 5.44 0.66 2.34 4.74 12.29 12.06 11.47 19.56 16.69 15.37 
 75th Percentile 0.63 1.46 3.05 -0.87 0.82 3.66 13.14 12.83 12.41 20.51 17.60 15.88 

 
 

© 2022 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) is for 
informational purposes only; and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from 
any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. This report is not a solicitation for the sale of shares. 
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ข้อตกลงและเง่ือนไขของข้อมูลเปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ 
(Disclaimer of Peer group Fund Performance) 

 
 
1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 
2. ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ไดท้ี่ www.aimc.or.th 
3. ผลการดาํเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละ

ช่วงเวลากบักองทุนประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบง่ออกเป็น  
− 5th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที่ 5 เปอร์เซ็นตไ์ทล์ (Top 5% performance) 
− 25th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที่ 25 เปอร์เซ็นตไ์ทล์ (Top 25% performance) 
− 50th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที่ 50 เปอร์เซ็นตไ์ทล์ (Median performance) 
− 75th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที่ 75 เปอร์เซ็นตไ์ทล์ (Bottom 25% performance) 
− 95th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที่ 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล์ (Bottom 5% performance) 
4. ผลตอบแทนทีมี่อายเุกนิหน่ึงปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  

 
เม่ือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนท่ีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบว่ากองทุนท่ีลงทุนนั้นอยู่ในช่วงท่ีเท่าใด

ของประเภทกองทุนรวมนั้น 

 

 
 

© 2022 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) is for 
informational purposes only; and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from 
any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. This report is not a solicitation for the sale of shares. 

 

http://www.aimc.or.th/
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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%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

2564 2563 2562 2561 2560

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



กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลด ์ชนดิไมจ่า่ยเงนิปันผล  10 
 

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 

ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ : HSBC Bank USA, N.A 

Sponsor : World Gold Trust Services, LLC(WGTS) ทีถือหุน้โดย World 
Gold Council (WGC)ซงึเป็นองค์กรทีไม่แสวงหากําไรทีจัดตัง
ขนึตามกฎหมายของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์

Marketing Agent : State Street Global Market LLC 

Website :  www.spdrgoldshares.com 
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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 

 


