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United Global Quality Growth Fund 

 UGQG

กองทนุรวมตราสารทนุ

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 มถินุายน 2562
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ทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ 

กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชือ่ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) 
(กองทนุหลกั) เพยีงกองทนุเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ซึง่
กองทนุหลักเป็นกองทนุทีจั่ดตัง้และบรหิารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และเป็นกองทนุที่
จัดตัง้ (Authorised scheme) ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์(Monetary Authority of Singapore and Securities and 
Future Act (Chapter 289) of Singapore) ซึง่อยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาด
ซือ้ขายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมไิด ้
เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund)  

กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่นเงนิโดยมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกันความเสีย่ง (Hedging) ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสม กับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ซึง่
การใชเ้ครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งอาจมตีน้ทนุสําหรับการทําธรุกรรมป้องกันความเสีย่ง โดยอาจทําใหผ้ลตอบแทนของ
กองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทนุรวมเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of 
Funds) หรอืกองทนุรวมทีม่กีารลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรอืหลักทรัพยต์า่งประเทศ หรอืสามารถกลับมาเป็นกองทนุ
รวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไมทํ่าใหร้ะดับความเสีย่งของการลงทนุ (risk spectrum) เพิม่ขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตาม
ดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ โดยขึน้อยูก่บัสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชนส์งูสดุของ ผูถ้อื
หน่วยลงทนุ ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงดังกลา่วบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 
วนั ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางอืน่ตามความเหมาะสม กอ่นดําเนนิการเปลีย่นแปลงการลงทนุดงักลา่ว 

นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทุนหลักมุ่งเนน้ลงทุนในหุน้ของบรษัิททีผ่่านการคัดสรรแลว้ว่าเป็นบรษัิทชัน้นําทีม่กีารเตบิโตของส่วนแบ่งทาง
การตลาด มีฐานะการเงนิ และมีทีมผูบ้รหิารที่แข็งแกร่ง โดยที่ผ่านมาบรษัิทดังกล่าวประสบความสําเร็จในการออก
ผลติภัณฑใ์หม่ รวมถงึมีแนวทางการดําเนินธุรกจิในรูปแบบที่แปลกใหม่ หรือมีโอกาสในการขยายธุรกจิไปทั่วโลก 
นอกจากนี ้ยังเนน้ลงทนุในบรษัิททีม่โีอกาสเตบิโตในอนาคต มรีะบบการปฏบิัตงิานทีม่ปีระสทิธภิาพ และมคีวามสามารถ
ในการสรา้งผลตอบแทนจากเงนิลงทนุใหส้งูขึน้ 

กองทนุหลักมุง่ลงทนุในหุน้สามัญ และอาจลงทนุในหลักทรัพยอ์ืน่ เชน่ Exchange Traded Funds และหลักทรัพยอ์ืน่ที่
เกีย่วกบัตราสารทนุ เชน่ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลกัทรัพยอ์า้งองิ (Depositary Receipts) เป็นตน้  

ทัง้นี ้กองทนุหลักไมม่ขีอ้จํากดัการลงทนุตามมลูคา่ตามราคาตลาด (Market Capitalization), การลงทนุรายประเทศ กลุม่
ธรุกจิ หรอืกลุม่อตุสาหกรรม แตโ่ดยทั่วไปแลว้ กองทนุหลักจะลงทนุในบรษัิททีม่มีลูคา่ตามราคาตลาดสงูกวา่ 3 พันลา้น
ดอลลารส์หรัฐฯ ทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายมากเพยีงพอ 

 คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลกัไดจ้าก : www.uobam.com.sg 
 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ควอลติี ้โกรท ฟันด ์มุง่หวงัใหผ้ลการดําเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลกั (Passive 
management) 
2. United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) (กองทนุหลกั) มกีลยทุธก์ารบรหิารแบบเชงิรกุ (Active 
management) 
 

 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร ? 
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1.ผูล้งทุนสามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุนซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้หรอื
ลดลงจนตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและอาจทําใหข้าดทนุได ้                 

2.ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทนุใน
ตราสารหนีท้ัว่ไป                     

3.เหมาะสําหรับเงนิลงทนุของผูล้งทนุทีมุ่ง่หวังผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ 
โดยควรเป็นเงนิลงทุนส่วนทีส่ามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทุนไดใ้นระดับสูง โดยผลตอบแทนที่
กองทนุจะไดรั้บสว่นใหญม่าจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 
 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 
ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1.กองทุนไทยนําเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD)  
กองทุนนี้จงึมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นสกลุเงนิบาทและสกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐ (USD) ทัง้นี ้
กองทนุไทยอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นตามดลุย
พนิจิของผูจั้ดการกองทนุ ผูล้งทนุอาจไดรั้บผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิคนืตํา่กวา่เงนิ
ลงทนุเริม่แรกได ้

2.กองทุนหลักมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิ
ลงทนุในจํานวนทีน่อ้ยกวา่จงึมกํีาไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลกัทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

3.เนื่องจากกองทนุนี้ลงทนุในตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการ
ในภาวะทีเ่กดิวกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิทําใหก้องทนุไมส่ามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ  ซึง่อาจสง่ผล
ใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามระยะเวลาทีกํ่าหนด 

4.กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมือง 
เศรษฐกจิสงัคม สภาวะตลาด สภาพคลอ่ง อตัราแลกเปลีย่น กฎหมาย และ/หรอืขอ้จํากดัของประเทศที่
กองทนุเขา้ไปลงทนุ ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

5.กองทนุรวมนี้ลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่ง
ของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่าํคญั 

 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 
 

                          ตํา่                                                                                             สงู 
 

 

                                                               
 

ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึง่ (High issuer concentration risk) 

 

 

 

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

                 ตํา่                                                                                             สงู 

 

 

 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

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

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การกระจกุตัวลงทนุใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา่                   สงู 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 
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United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)  

 

 

 

 

ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบั  
ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุ ยไูนเต็ด โกลบอล ควอลติี ้โกรท ฟนัด ์
 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 
หน่วยลงทนุ : United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) 93.61 

 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) 
(Master Fund) 

 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2562 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00591/UGQG 
 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

หน่วยลงทนุ
ของกองทนุ
ระหวา่ง
ประเทศ
93.61%

อืน่ๆ
6.39%

Health care
16.40%

Information 
Technology

28.72%

Industrials
15.63%

Financials
11.36%

Consumer 
Discretionary

9.53%

Consumer 
Staples
4.29%

Communication 
Services
8.26%

Real Estate
1.75%

Cash
4.06%

UGQG 

% ของ NAV 

       ขอ้มลู ณ วนัที ่28 มถินุายน 2562                    ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2562 
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หมายเหต ุ 
- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- กองทนุนี้จดทะเบยีนวันที ่30 พฤศจกิายน 2561 จงึทําใหไ้มม่คีา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปี  

 
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่ซือ้ขาย)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เรยีกเก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.50 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 ยกเวน้ ** 
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 2.00 ยกเวน้
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 2.00 ยกเวน้
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ี
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ี

 
* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะคน
ไมเ่ทา่กนัได ้ 

** ปัจจบุนัยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นเขา้ (แตต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุดว้ย) 

 

 

 

 

 

1.4445

0.0321 0.2140

1.6906

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.70175 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 
 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2562 
สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกัทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

 

 
คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee): 0.9000 % ของNAV 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 มถินุายน 2562 
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่  Global Equity ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2562 
 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุ
ประเภทเดยีวกนัในระดบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  
•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 
•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง 
จะทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 
 

 

 
 
 

หมายเหต ุ: 
ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่
ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2562 
 
คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัทีจ่ดทะเบยีน 30 พฤศจกิายน 2561 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทาํการซือ้ : ทกุวนัทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 
            
มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป   : ไมกํ่าหนด 

วนัทาํการขายคนื : ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื     :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันทําการรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวนัหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบ
ธุรกจิการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีักษณะในทํานองเดยีวกับธุรกจิการ
จัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุทําการใน
ตา่งประเทศดงักลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

สามารถดวูนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวนั       
ไดท้ี ่www.uobam.co.th 
 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 30 พฤศจกิายน 2561 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 30 พฤศจกิายน 2561 

นายวจัิกขณ์ ณ เชยีงใหม ่          30 พฤศจกิายน 2561 

นายกาย  ศริพิรรณพร 24 เมษายน 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1.ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2343-3000 

2. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5000,          

0-2287-6000 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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3  ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2777-7777 

4. บรษัิทหลักทรัพย ์ภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

5. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7384, 0-2659-8402 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลงั 1 ปี เทา่กบั 57.21% 

ตดิตอ่สอบถามรับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนน
สาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th  / Email : wealthservice@uobam.co.th 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่น
ทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครอง
เงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่า
สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกัน
ราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มูล
ในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันที่ 28 มถิุนายน 2562 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไม่
ทําใหผู้อ้ ืน่สําคญัผดิ 

 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
(โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุ
ทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ี
ยิง่ขึน้ โดยคํานวณจากมลูคา่ทีตํ่า่กวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมลูคา่การ
ขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่
ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คําอธบิายเพิม่เตมิ 
 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการเมอืง, ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงดา้นระเบยีบขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ,์ 
ความเสีย่งดา้นกฎหมาย (Political, regulatory and legal risk) หมายถงึ กองทนุอาจ
ไดรั้บผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง, การควบคมุอตัราการแลกเปลีย่นของสกลุเงนิ, 
ระบบการจัดเก็บภาษีอากร, นโยบายการเงนิและการคลังของประเทศ, นโยบายการลงทนุจาก
ตา่งประเทศ, นโยบายของภาครัฐ, ขอ้จํากดัในการสง่กลับของเงนิลงทนุ และการเปลีย่นแปลงใน
กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัในประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2. ความเสีย่งจากการกระจกุตวั (Concentration risk) หมายถงึ การกระจกุตัวของการลงทนุ
ในหลกัทรัพยจํ์านวนนอ้ย และการกระจกุตวัของการลงทนุในภาคอตุสาหกรรม หรอืในแตล่ะภมูภิาค
อาจสง่ผลกระทบอยา่งมนัียสําคญัตอ่ผลการ ดําเนนิงานของกองทนุ 

 
3. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การ
เปลีย่นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุน
ดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น แตข่ายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิ
บาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกนัหากกองทนุรวมลงทนุในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่ง
ทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กนั ดังนัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่ทําไดด้ังต่อไปนี ้
 
- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุรวม : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลีย่น เนือ่งจากการป้องกนัความเสีย่งขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมใน
การพจิารณาวา่จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่
 

 การลงทนุในสกลุเงนิทีแ่ตกตา่งจากสกลุเงนิของสกลุเงนิของกองทนุ หรอื (แลว้แตก่รณี) ชนดิของ
หน่วยลงทุน ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นของสกุลเงนิดังกล่าวเปรียบเทยีบกับสกุลเงนิของ
กองทุน หรอืชนดิของหน่วยลงทุนอาจสง่ผลต่อมูลค่าของหน่วย ผูจั้ดการกองทุนอาจป้องกันความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศของกองทนุหรอืชนดิของหน่วยลงทนุ และอาจบรหิารจัดการ
สกลุเงนิทีโ่ดยใชว้ธิ ีActive หรอื Passive สดัสว่นการลงทนุในสกลุเงนิตา่งประเทศของกองทนุอาจ
อาจไมไ่ดรั้บการป้องกนัความเสีย่งทัง้หมด ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสถานการณ์การลงทนุในแตล่ะขณะ รวมถงึ
ภาวะตลาด, ตน้ทนุการป้องกนัความเสีย่งและสภาพคลอ่งของตลาดของสกลุเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ในกรณีทีช่นิดของหน่วยลงทุนไม่ใชส่กุลเงนิ SGD การเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นระหว่าง 
SGD กับสกลุเงนิของชนดิหน่วยลงทุนอาจมผีลต่อมูลค่าของหน่วยลงทุนของชนดิหน่วยลงทุน
ดงักลา่ว 
 

4. ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารอนุพนัธ ์(Derivatives risks) หมายถงึ การลงทนุในตรา
สารอนุพันธอ์าจมคีวามเสีย่งจากการเขา้ทําสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และความเสีย่งจากการขายชอรต์ 
(Short Sales) การลงทนุในตราสารอนุพันธ ์(สัญญาซือ้/ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ และ
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่ดีัชนตีลาดหลักทรัพยเ์ป็นสนิทรัพยอ์า้งองิ) อาจตอ้งวางหลักประกนัขัน้ตน้ 
และอาจมีการเรียกหลักประกันเพิ่มเตมิหากจํานวนหลักประกันลดลง ในกรณีที่ไม่สามารถวาง
หลักประกันไดท้ันเวลา อาจเกดิผลขาดทุนจากการลงทนุไดเ้ชน่กัน ดังนัน้ จะตอ้งมกีารตดิตามการ
ลงทนุในตราสารอนุพันธอ์ยา่งใกลช้ดิ และผูจั้ดการกองทนุจะตอ้งบรหิารและควบคมุการลงทนุในตราสาร
อนุพันธ ์รวมถงึมรีะบบเฝ้าตดิตามการลงทนุในตราสารอนุพันธ ์ 

 
5. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่
ของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุจะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะ
เศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึง่พิจารณาไดจ้ากค่า 
standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมคีา่SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวาม
ผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพยส์งู 
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6. ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกตราสาร (high issuer concentration risk) 
พจิารณาจากการลงทนุแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้อกตราสาร คูส่ัญญา หรอืบคุคลอืน่ทีม่ภีาระ
ผกูพันตามตราสารหรอืสญัญานัน้ รายใดรายหนึง่มากกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธริวมกนั 
ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดงันี ้ 
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอนัดับความ
น่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

 
 
อืน่ๆ 
ลกัษณะสาํคญัของกองทนุ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) 

 

ชือ่กองทนุ : United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) 

บรษิทัจดัการ : 
(Management Company) 

 
UOB Asset Management Ltd 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ United 
Global Diversified 
Portfolios (Umbrella 
Fund) : 

15 กนัยายน 2558 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ United 
Global Quality Growth 
Fund (Class USD Acc) 
(กองทนุหลกั) : 

17 พฤศจกิายน 2559 

ประเภทโครงการ : กองทนุตราสารแหง่ทนุ 

วตัถปุระสงคแ์ละนโยบาย 
การลงทนุ : 

กองทนุ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) 
(กองทุนหลัก) มุ่งเนน้ลงทุนในหุน้ของบรษัิทที่ผ่านการคัดสรรแลว้ว่าเป็น
บรษัิทชัน้นําทีม่กีารเตบิโตของสว่นแบ่งทางการตลาด มฐีานะการเงนิ และมี
ทมีผูบ้รหิารทีแ่ข็งแกรง่ โดยทีผ่า่นมาบรษัิทดังกลา่วประสบความสําเร็จในการ
ออกผลติภัณฑใ์หม ่รวมถงึมแีนวทางการดําเนนิธรุกจิในรูปแบบทีแ่ปลกใหม ่
หรอืมโีอกาสในการขยายธรุกจิไปทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเนน้ลงทนุในบรษัิทที่
มโีอกาสเตบิโตในอนาคต มรีะบบการปฏบิัตงิานทีม่ปีระสทิธภิาพ และมี
ความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนจากเงนิลงทนุใหส้งูขึน้ 

กองทนุ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) มุง่ลงทนุใน
หุน้สามญั และอาจลงทนุในหลกัทรัพยอ์ืน่ เชน่ Exchange Traded Funds และ
หลักทรัพยอ์ืน่ทีเ่กีย่วกับตราสารทนุ เชน่ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิ
จากหลักทรัพยอ์า้งองิ (Depositary Receipts) เป็นตน้ ทัง้นี ้กองทนุหลักไมม่ี
ขอ้จํากดัการลงทนุตามมลูคา่ตามราคาตลาด (Market Capitalization), การ
ลงทนุรายประเทศ กลุม่ธรุกจิ หรอืกลุม่อตุสาหกรรม แตโ่ดยทั่วไปแลว้ กองทนุ
หลักจะลงทนุในบรษัิททีม่มีลูค่าตามราคาตลาดสงูกวา่ 3 พันลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ ทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายมากเพยีงพอ 

กระบวนการลงทนุเริม่จากการคัดกรองหลักทรัพยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนี
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ตลาดหุน้ทั่วโลก จากนัน้จํานวนหลักทรัพยท์ี่ลงทุนจะถูกคัดกรองใหเ้หลือ
ประมาณ 750 บริษัท ทัง้นี้ กองทุนหลักใชว้ธิีการคัดเลือกบริษัทดว้ยวธิ ี
Bottom-up โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง  ๆเชน่ คณุภาพ, อัตราการเตบิโต, การ
ประเมนิมลูคา่, ผลตอบแทนจากการลงทนุ และการคาดการณ์ผลกําไร 

 คุณภาพ: กองทุนหลักจะคัดเลือกบริษัทที่มีกระแสเงินสดอิสระ 
(Free Cash Flow) ในสัดส่วนทีสู่ง และมแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้ รวมทัง้มี
ความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนจากเงนิลงทนุทีน่่าสนใจ 

 อัตราการเตบิโต : กองทนุหลักจะคัดเลอืกบรษัิททีร่ายไดม้โีอกาสเตบิโต
สงู เมือ่เทยีบกับการเตบิโตของผลติภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ของโลก โดยบริษัทเหล่านี้จะอยู่กลุ่มธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมที่มี
ปัจจัยพืน้ฐานทีด่ขี ึน้และไดรั้บประโยชน์จากทศิทางในอนาคต เมือ่เทยีบ
กบัคูแ่ขง่ โดยสะทอ้นใหเ้ห็นจากการปรับคาดการณ์ผลกําไรทีม่ทีศิทางใน
เชงิบวก และไมไ่ดส้ะทอ้นอยา่งครบถว้นในการประมาณการของ Broker 

 

 การประเมนิมลูคา่ : กองทนุหลักใช ้discounted free cash flow model ซึง่
ใชก้ารเตบิโตของรายไดใ้นระยะยาว อัตราการทํากําไร และความตอ้งการ
เงนิทนุของธรุกจิ ทีป่ระมาณการโดยผูจั้ดการกองทนุหลัก ในการประมาณ
มลูคา่ยตุธิรรมของแตล่ะบรษัิท 

 ผลตอบแทนจากการลงทนุ: กองทุนหลักจะพจิารณาถงึวธิทีีบ่รษัิทต่าง  ๆ
ใชก้ระแสเงนิสดอสิระโดยจะใหน้ํ้าหนักแก่บรษัิททีม่กีารจ่ายเงนิปันผล
และการซือ้หุน้คนืสงูกวา่บรษัิททัว่ไป 

 การคาดการณ์ผลกําไร : จากการวเิคราะหปั์จจัยพืน้ฐาน กองทนุหลักจะทํา
การคาดการณ์รายไดใ้นชว่ง 12 ถงึ 18 เดอืนขา้งหนา้และเปรยีบเทยีบกับ
ประมาณการโดยนักวเิคราะห ์เพือ่มองหาบรษัิททีม่กีารคาดการณ์ผลกําไร
ทีด่ขี ึน้ซึง่ยังไมไ่ดส้ะทอ้นอยูใ่นการประมาณการของ Broker (เชน่ บรษัิท
ทีก่องทนุหลกัไดค้าดการณ์รายไดไ้วส้งูกวา่ประมาณการของ Broker) 

ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัต ัง้ สงิคโปร ์

วนัทาํการซือ้ขาย ทกุวนัทําการซือ้ขายของกองทนุหลกั 

อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 

การจา่ยเงนิปนัผล : ไมม่ ี 
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