หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565

รองรับกองทุน สำรองเลี้ย งชีพ
กองทุน เปิด ยูโ อบี โกลด์ เพื่อ กำรเลี้ย งชีพ - H (UOBGRMF-H)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ระดับควำมเสี่ยง

 กองทุนทรัพย์สินทำงเลือก
 Feeder Fund/Retirement Mutual Fund (RMF)

ต่ำ

 กลุ่ม Commodities Precious Metals
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เสี่ยงสูงมำก
ลงทุนในทรัพย์สินทำงเลือก (ทองคำ) โดยเฉลี่ยในรอบปี
ไม่น้อยกว่ำ 80 % ของ NAV

นโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุน
 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust
 กองทุนหลักจัดตั้งและบริหำรจัดกำรโดย World Gold Trust Services, LLC
 มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์ กำรบริหำรกองทุนเชิงรับ
(Passive Management)
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ผู้จัดกำรกองทุนรวม

วันเริ่มบริหำรกองทุน

น.ส. วรรณจันทร์ อึ้งถำวร
นำย ฐิติรัฐ รัตนสิงห์

22 ธ.ค. 54
16 มิ.ย. 62

ดัชนีรำคำทองคำในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM)
ที่ปรับด้วยต้นทุนกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบำท ณ วันที่ลงทุน
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ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)
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ข้อมูลกองทุนรวม

3 เดือน
1.00
2.19
0.52
8.15
7.23
5 ปี
3.66
6.49
4.88
13.11
13.52

6 เดือน
-7.24
-4.63
-5.47
10.61
9.64
10 ปี
-1.40
0.11
-0.73
14.40
16.22

1 ปี
-5.29
-2.82
-2.75
14.67
14.76
ตั้งแต่จัดตั้ง
-0.56
0.81
14.33
16.95

คำเตือน
- กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
- ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต: ได้รับกำรรับรองจำก CAC
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

“ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครือ่ งมือบริ
หำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องได้ใ
นหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

UOBGRMF-H

กำรซื้อหน่วยลงทุน

กำรขำยคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลเชิงสถิติ

วันทำกำรซื้อ: ทุกวันทำกำร
เวลำทำกำร: 08:30 - 15:30 น.
กำรซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
กำรซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

วันทำกำรขำยคืน: ทุกวันทำกำร
เวลำทำกำร: 08:30 - 14:00 น.
กำรขำยคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน : T+3
วันทำกำรหลังจำกวันทำรำยกำรขำยคืน

Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
Sharpe Ratio
Tracking Error
Alpha
Beta
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน

-24.51 %
4 ปี 8 เดือน
93.22 %
0.28
13.80 %
-2.18
0.29
0.06 เท่ำ

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่ำธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
กำรจัดกำร
1.6050
รวมค่ำใช้จ่ำย
2.33046
หมำยเหตุ : บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร

เก็บจริง
0.9630
1.1495

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
ค่ำธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
กำรขำย
2.00
ยกเว้น
กำรรับซื้อคืน
2.00
ยกเว้น
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ
1.00
ยกเว้น
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
1.00
0.25
กำรโอนหน่วย
ไม่มี
ไม่มี
หมำยเหตุ :
1. ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่นจะเรียกเก็บไม่ต่ำกว่ำ 200 บำท กรณีที่เป็นกำรสับเปลี่ยน
ระหว่ำงกองทุน RMF ภำยใต้กำรบริหำรของ บลจ. จะยกเว้นค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว
2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
3. บลจ.จะปฏิเสธกำรโอน กองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
breakdown
1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่ำงประเทศ
2. อื่น ๆ
3. เงินฝำกและตรำสำรหนี้ที่ออกโดยสถำบันกำรเงิน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
% NAV
92.51
6.10
1.39

holding
1. หน่วยลงทุน : SPDR GOLD SHARES (US78463V1070)
2. เงินฝำกออมทรัพย์ : ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน)

% NAV
92.51
1.39

UOBGRMF-H
กำรลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่ำ 20% (กองในประเทศและกองต่ำงประเทศ)
ชื่อกอง : SPDR GOLD SHARES

ISIN code : US78463V1070
Bloomberg code : GLD SP

ค ำอธิบำย
Maximum Drawdown : เปอร์เซ็น ต์ผลขำดทุน สูงสุดของกองทุน รวมในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กรณีทยี่ ังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจำกระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่ำ Maxim um
Drawdown เป็น ข้อมูลที่ช่วยให้ทรำบถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะขำดทุน จำกกำรลงทุน ในกองทุน รวม
Recovering Period : ระยะเวลำกำรฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทรำบถึงระยะเวลำตั้งแต่กำรขำดทุน สูงสุดจนถึงระยะเวลำที่ฟื้นกลับมำที่เงิน ทุน เริม่ ต้น ใช้ระยะเวลำนำนเท่ำใด
อัต ร ำส่ว นหมุนเวียนกำรลงทุน : ควำมถี่ของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ใ นพอร์ตกองทุน ในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหนึ่ง โดยคำนวณจำกมูลค่ำที่ต่ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูลค่ำกำรซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่ำกำรขำยหลักทรัพย์ของกองทุน รวมในรอบระยะเวลำ 1
ปีหำรด้วยมูลค่ำ NAV ของกองทุน รวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลำเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่ำ portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดกำรกองทุน และทำให้มีต้น ทุน กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่สูง
จึงต้องพิจำรณำเปรียบเทียบกับผลกำรดำเนิน งำนของกองทุน รวมเพื่อประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว
Sharpe Ratio : อัตรำส่วนระหว่ำงผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุน รวมเปรียบเทียบกับควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน โดยคำนวณจำกผลต่ำงระหว่ำงอัตรำผลตอบแทนของกองทุน รวมกับอัตรำผลตอบแทนที่ปรำศจำกควำมเสี่ยง (risk-free rate)
เปรียบเทียบกับค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทุน รวม ค่ำ Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตรำผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้ร ับเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยกับควำมเสี่ยงที่กองทุน รวมรับมำ โดยกองทุน รวมทีม่ ีค่ำ Sharpe Ratio
สูงกว่ำจะเป็น กองทุน ที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน ทีด่ ีกว่ำ เนื่องจำกได้ร ับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่ำภำยใต้ร ะดับควำมเสี่ยงเดียวกัน
Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกิน ของกองทุน รวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วดั (benchmark) โดยค่ำ Alpha ที่สูง หมำยถึง กองทุน สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้สูงกว่ำดัชนีชี้วัด
ซึ่งเป็น ผลจำกประสิทธิภำพของผู้จัดกำรกองทุน ในกำรคัดเลือกหรือหำจังหวะเข้ำลงทุน ในหลักทรัพย์ได้อย่ำงเหมำะสม
B eta : ระดับและทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของตลำด Beta น้อยกว่ำ 1
แสดงว่ำหลักทรัพย์ใ นพอร์ตกำรลงทุน มีกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนน้อยกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด Beta มำกกว่ำ 1 แสดงว่ำ
หลักทรัพย์ใ นพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนมำกกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด
Tracking Error : เพื่อให้พจิ ำรณำควำมผัน ผวนของส่วนต่ำงของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุน รวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็น ถึงประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุน รวมว่ำมีกำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดัชนีชี้วัด มำกน้อยเพียงใด เช่น
หำกกองทุน รวมมีค่ำ TE ต่ำ แสดงว่ำ อัตรำผลตอบแทนของกองทุน มีกำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดัชนีชี้วัดในอัตรำที่ต่ำ ดังนั้น กองทุน รวมนี้จึงมีประสิ ทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีอ้ำงอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่ำ TE สูง
แสดงว่ำอัตรำผลตอบแทนของกองทุน รวมมีกำรเบี่ยงเบนออกจำกดัชนีชี้วัดในอัตรำที่สูง ดังนั้น โอกำสที่ผลตอบแทนกำรลงทุนจะเป็นไปตำมผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็น ต้น
Yield to Maturity : อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ในตรำสำรหนี้โดยถือจนครบกำหนดอำยุ ซึ่งคำนวณจำกดอกเบี้ยที่จะได้รบั ในอนำคตตลอดอำยุตรำสำรและเงิน ต้น ที่จะได้รบั คื นน ำมำคิดลดเป็น มูลค่ำปัจจุบัน
โดยใช้วัดอัตรำผลตอบแทนของกองทุน รวมตรำสำรหนี้ คำนวณจำกค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตรำสำรหนีแ้ ต่ละตัวที่กองทุนมีกำรลงทุน และเนื่องจำก Yield to Maturity มีหน่วยมำตรฐำนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี
จึงสำมำรถน ำไปใช้เปรียบเทียบอัตรำผลตอบแทนระหว่ำงกองทุน รวมตรำสำรหนีท้ ี่มีนโยบำยถือครองตรำสำรหนี้จนครบกำหนดอำยุและมีลักษณะกำรลงทุ นที่ใ กล้เคียงกัน ได้
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโ อบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็น เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2000
www.uobam.co.th

