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หน่วยลงทุนชนิดทัว่ไป 

ONE-UGERMF-A 
 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 
 กองทุนรวมตราสารทนุ 
 กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชีพ/กองทุนรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) 
 Global Equity 

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 
• เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดต้ังหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ใน 
ต่างประเทศ อย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ 
ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน รวมถึงอาจลงทุน 
ในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจาก 
สภาวะของตลาดในขณะนั้น 

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี) 

 

 2561 2562 2563 2564 2565 
ONE-UGERMF-A -6.23% 21.05% 57.82% 3.64% -45.69% 
BENCHMARK -10.12% 17.36% 16.19% 24.7% -19.02% 
PEER AVG 13.12% -12.09% 20.02% 19.5% 12.5% 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)                             

 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ป ี
กองทุน 8.91 -2.25 7.35 -12.26 
ดัชนีชี้วัด 7.54 1.33 9.19 -0.31 
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -25.25 -17.84 -25.25 -23.95 
ความผันผวนกองทุน 22.32 21.91 27.77 34.1 
ความผันผวนดัชนีชีว้ัด 12.09 11.99 15.13 18.09 

 3 ป ี 5 ป ี 10 ป ี ตั้งแต่จัดตั้ง 
กองทุน -3.4 1.46 N/A 4.74 
ดัชนีชี้วัด 10.35 6.59 8.46 6.47 
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 4.27 4.17 3.61 N/A 
ความผันผวนกองทุน 26.27 23.49 N/A 21.4 
ความผันผวนดัชนีชีว้ัด 15.62 15.72 12.92 14.2 

 

ระดับความเสี่ยง 

 
เสี่ยงสูง 

ลงทุนในตราสารทนุเป็นหลักโดยเฉลีย่ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV 

ข้อมูลกองทุนรวม 
วันจดทะเบียนกองทนุ  21 ธันวาคม 2559 
วันเริ่มตน้ class  21 ธันวาคม 2559 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล ไม่จ่าย 
อายกุองทุน   ไม่กำหนด 
 
ผู้จัดการกองทุนรวม 

 นายสทุธโิรจน์ สทิธิวฒันานนท์ (ตั้งแต่จดทะเบียน) 
 นายธัชธรรม วิจารณกรณ์ (ตั้งแต่จดทะเบียน) 

 

 
ดัชนีชี้วดั 
              อัตราผลตอบแทนของดัชนี MSCI ACWI Net Total Return 
 USD ในสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสี่ยง 
อัตราแลกเปลี่ยนเพือ่คำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ลงทนุ ประมาณ 
ร้อยละ 85 และปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ 
คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15 
 
คำเตือน 

 การลงทนุในกองทุนรวมไม่ใชก่ารฝากเงนิ 
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทนุรวมมไิด้เป็นสิ่งยนืยนัถึง 

ผลการดำเนนิงานในอนาคต 
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC 
 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ 
บริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง 
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  

 
www.one-asset.com 

 

  

https://www.one-asset.com/doc_fund/Fund%20Q&A%20Prospectus/ONE-UGERMF-A_Q&A_Prospectus.pdf


ONE-UGERMF-A 

 
การซื้อหน่วยลงทุน 
วันทำการซ้ือ : ทุกวนัทำการ 
เวลาทำการ : 09:00 - 16:00 น. 
การซ้ือครั้งแรกขั้นตำ่ : 1.00 บาท 
การซ้ือครั้งถัดไปขัน้ต่ำ : 1.00 บาท 

การขายคืนหน่วยลงทุน 
วันทำการขายคืน : ทุกวนัทำการ 
เวลาทำการ : 09:00 - 16:00 น. 
การขายคนืขั้นต่ำ : ไม่กำหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย 
ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคืน : T+4 คอื4 วันทำการ 
หลงัจากวนัทำรายการขายคืน 

 
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปขีอง NAV) 
 

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
การจัดการ 2.675 2.14 
รวมค่าใช้จ่าย 6.42 2.28445 

 

หมายเหตุ : 
1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 
2.ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 
3. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ www. 
one-asset.com 
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
 

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
การขาย 2.14 ยกเว้น 
การรับซื้อคืน 2.14 ยกเว้น 
การสับเปลีย่นหนว่ยลงทุนเข้า 2.14 ยกเว้น 
การสับเปลีย่นหนว่ยลงทุนออก 2.14 ยกเว้น 
การโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบียนเรยีกเก็บ ตามทีน่ายทะเบียนเรยีกเก็บ 

 

หมายเหตุ : 
1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 
2.ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(3.1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง 
- โอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น : 1.07% แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท 
- โอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ : ยกเว้นการเรียกเก็บ 
(3.2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง : เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

 
สัดส่วนประเภททรัพยส์ินที่ลงทุน 

ประเภททรัพย์สิน %NAV 

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ 98.32 

เงินฝาก และอื่นๆ 1.68 
 

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก 

ทรัพย์สิน %NAV 

BAI GIF WW LT GB GR-BUSD ACC 72.25 

Baillie Gifford Long Term Global Growth 

Investment Fund 

26.07 

  

ข้อมูลเชิงสถติ ิ
Maximum Drawdown : -54.8% 
Recovering Period : N/A ปี N/A เดอืน 
FX Hedging : 75.97% 
อัตราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ : N/A เท่า 
Sharpe Ratio : -0.13 
Alpha : -13.76% 
Beta : 0.6 
 

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 

ประเทศ %NAV 

ไอร์แลนด์ 72.25 

สหราชอาณาจักร 26.07 

 
การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม %NAV 

หน่วยลงทุน 98.32 

 
การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%NAV) 

  



ONE-UGERMF-A 

ชื่อกองทนุ : BAI GIF WW LT GB GR-BUSD ACC 
 ISIN Code : IE00BYQG5606 
 Bloomberg Code : BGWLBUA ID EQUITY  
ชื่อกองทนุ : Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund 
 ISIN Code : GB00BD5Z0Z54 
 Bloomberg Code : BGGGBNA LN  
 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย  
Maximum Drawdown เปอรเ์ซ็นต์ผลขาดทนุสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทนุกรณทีี่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV 
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจดุต่าสุดในชว่งที่ NAV ตอ่หน่วยปรับตวัลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ชว่ยให้ทราบถึงความเสีย่งที่อาจจะขาดทนุจากการลงทุนในกองทนุรวม 
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพือ่เป็นข้อมลูให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตก่ารขาดทนุสูงสุดจนถงึระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาทีเ่งินทนุเริม่ต้นใชร้ะยะเวลานานเทา่ใด 

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทนุในสกุลเงนิต่างประเทศที่มกีารป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถีข่องการซ้ือขายหลกัทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 
โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือหลกัทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลกัทรัพยข์องกองทนุรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV 
ของกองทุนรวมเฉลีย่ในรอบระยะเวลาเดยีวกัน กองทนุรวมทีม่ีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซ้ือขายหลกัทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทนุและทำให้มีตน้ทนุการซ้ือขายหลกัทรัพยท์ี่สูง 
จึงต้องพจิารณาเปรยีบเทยีบกับผลการดำเนินงานของกองทนุรวมเพือ่ประเมนิความคุม้ค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 

Sharpe Ratio อัตราสว่นระหว่างผลตอบแทนสว่นเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทยีบกับความเสีย่งจากการลงทุน 
โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสีย่ง (risk-free rate) เปรยีบเทยีบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม 
ค่า Sharpe Ratio สะทอ้นถึงอัตราผลตอบแทนทีก่องทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึน้เพือ่ชดเชยกับความเสีย่งที่กองทนุรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio 
สูงกว่าจะเป็นกองทนุทีม่ีประสทิธิภาพในการบริหารจดัการลงทนุที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิม่ที่สูงกว่าภายใตร้ะดับความเสีย่งเดยีวกัน 
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทนุรวมเมือ่เปรียบเทียบกับดัชนชีี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วดั 
ซ่ึงเป็นผลจากประสทิธิภาพของผูจ้ัดการกองทุนในการคัดเลอืกหรือหาจังหวะเข้าลงทนุในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม 
Beta ระดับและทิศทางการเปลีย่นแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอรต์การลงทุน โดยเปรยีบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอ้ยกว่า 1 
แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมกีารเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอ้ยกวา่การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยข์องตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า 
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมกีารเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุม่หลกัทรัพยข์องตลาด 
Tracking Error ตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสทิธิภาพในการเลยีนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทนุรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกลเ้คียงกับดัชนีชี้วัด 
กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมอีัตราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ห่างจากดัชนีชี้วดัมากขึน้ 
Yield to Maturity อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารหนี้โดยถอืจนครบกำหนดอายุ 
ซ่ึงคำนวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตน้ทีจ่ะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใชว้ัดอัตราผลตอบแทนของกองทนุรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลีย่ถ่วงน้ำหนกัของ 
Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตวัที่กองทุนมกีารลงทนุ และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี 
จึงสามารถนาไปใช้เปรยีบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทนุรวมตราสารหนีท้ี่มนีโยบายถอืครองตราสารหนี้จนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกลเ้คียงกันได ้

 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกดั 
เลขที ่989 อาคารสยามพวิรรธนท์าวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
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