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หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส ำคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั  
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“รองรบักองทนุส ำรองเลีย้งชพี” 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ควอลติ ี ้โกรท ฟนัด ์เพือ่กำรเลีย้งชพี 

United Global Quality Growth Fund RMF  

 UGQGRMF 

กองทนุรวมตรำสำรทนุ 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมเพือ่กำรเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund : RMF) 

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวำมเสีย่งตำ่งประเทศ 
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ทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตา่งประเทศ ชือ่ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) 
(กองทุนหลัก) เพยีงกองทุนเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน 
ซึง่กองทนุหลกัเป็นกองทนุทีจั่ดตัง้และบรหิารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และเป็นกองทุนที่
จัดตัง้ (Authorised scheme) ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์(Monetary Authority of Singapore and Securities and 
Future Act (Chapter 289) of Singapore) ซึง่อยู่ภายใตก้ารก ากับดแูลของหน่วยงานก ากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดย
มไิดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund)  

กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิโดยมี

วัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนตามความเหมาะสม กับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ซึง่

การใชเ้ครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งอาจมตีน้ทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสีย่ง โดยอาจท าใหผ้ลตอบแทนของ

กองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of 
Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยต์่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็น
กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไม่ท าใหร้ะดับความเสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ ให ้
เป็นไปตามดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุน โดยขึน้อยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์
สูงสุดของ ผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางอืน่ตามความเหมาะสม ก่อนด าเนินการ
เปลีย่นแปลงการลงทนุดงักลา่ว 

นโยบำยกำรลงทนุของกองทนุตำ่งประเทศ 

กองทุนหลักมุ่งเนน้ลงทุนในหุน้ของบรษัิททีผ่่านการคัดสรรแลว้ว่าเป็นบรษัิทชัน้น าทีม่กีารเตบิโตของส่วนแบ่งทาง

การตลาด มีฐานะการเงนิ และมีทีมผูบ้รหิารที่แข็งแกร่ง โดยที่ผ่านมาบรษัิทดังกล่าวประสบความส าเร็จในการออก

ผลติภัณฑ์ใหม่ รวมถงึมีแนวทางการด าเนินธุรกจิในรูปแบบที่แปลกใหม่ หรือมีโอกาสในการขยายธุรกจิไปทั่วโลก 

นอกจากนี้ ยังเนน้ลงทนุในบรษัิททีม่โีอกาสเตบิโตในอนาคต มรีะบบการปฏบิัตงิานทีม่ปีระสทิธภิาพ และมคีวามสามารถ

ในการสรา้งผลตอบแทนจากเงนิลงทนุใหส้งูขึน้ 

กองทนุหลกัมุง่ลงทนุในหุน้สามัญ และอาจลงทุนในหลักทรัพยอ์ืน่ เชน่ Exchange Traded Funds และหลักทรัพยอ์ืน่ที่

เกีย่วกบัตราสารทนุ เชน่ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลกัทรัพยอ์า้งองิ (Depositary Receipts) เป็นตน้  

ทัง้นี้ กองทนุหลกัไมม่ขีอ้จ ากดัการลงทนุตามมูลคา่ตามราคาตลาด (Market Capitalization), การลงทุนรายประเทศ กลุม่

ธรุกจิ หรอืกลุม่อตุสาหกรรม แตโ่ดยทั่วไปแลว้ กองทนุหลกัจะลงทนุในบรษัิททีม่มีลูคา่ตามราคาตลาดสงูกวา่ 3 พันลา้น

ดอลลารส์หรัฐฯ ทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายมากเพยีงพอ 

 
คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : www.uobam.com.sg 

 

กลยทุธก์ำรบรหิำรกองทนุ  

1.  กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ควอลติี ้โกรท ฟันด ์มุง่หวังใหผ้ลการด าเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลกั 

(Passive management) 

2.  United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) (กองทนุหลกั) มกีลยทุธก์ารบรหิารแบบเชงิรุก (Active 

management) 

 

คณุก ำลงัจะลงทนุอะไร ? 

http://www.uobam.com.sg/
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1. ผูล้งทนุสามารถถอืหน่วยลงทนุจนครบอาย ุ55 ปีบรบิรูณ์และถอืหน่วยลงทนุไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี  

2. ผูล้งทุนทีต่อ้งการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ และไดรั้บผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาวโดยสามารถรับความเสีย่ง

จากการลงทนุในตา่งประเทศได ้

3. ผูล้งทนุสามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้หรอืลดลงจน

ต ่ากวา่มลูคา่ทีล่งทนุและอาจท าใหข้าดทนุได ้

4. ผูล้งทุนทีต่อ้งการออมเงนิเพือ่วัยเกษียณและสามารถลงทุนในระยะยาว – ระยะกลาง โดยผูล้งทุนสามารถ

ไดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษีเมือ่ปฎบิตัติามเงือ่นไขการลงทนุ 

5.  ผูล้งทนุทีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนใน
ตราสารหนีท้ั่วไป 

 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมำะ กบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

2. ผูล้งทนุทีต่อ้งการใชเ้งนิลงทนุในสว่นนีก้อ่นอายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ์ 

3. ผูล้งทนุทีอ่ายเุกนิ 55 ปีบรบิรูณ์ แตต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นถอืหน่วยลงทนุครบ 5 ปี 

 

 

 

ท ำอยำ่งไรหำกยงัไมเ่ขำ้ใจนโยบำย และควำมเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมำะกบัใคร ? 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ควอลติี ้โกรท ฟันด ์เพือ่การเลีย้งชพี  3 

 

 

 

 

ค ำเตอืนทีส่ ำคญั  

1. กองทนุไทยน าเงนิไปลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกลุเงนิดอลล่ารส์หรัฐ (USD) กองทุนนี้จงึมคีวามเสีย่ง

จากอตัราแลกเปลีย่นสกลุเงนิบาทและสกลุเงนิดอลล่ารส์หรัฐ (USD) ทัง้นี้ กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขาย

ล่วงหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุน ผูล้งทุนอาจไดรั้บผล

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

2. เนือ่งจากกองทนุนีล้งทนุในตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิ

วกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิท าใหก้องทนุไมส่ามารถน าเงนิกลับเขา้มาในประเทศ  ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทุนไมไ่ดรั้บเงนิคนื

ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

3. กองทนุมนีโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืง เศรษฐกจิสังคม 

สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลีย่น กฎหมาย และ/หรอืขอ้จ ากัดของประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน ซึง่

อาจจะสง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

4. ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรอืน าไปค ้าประกนัได ้

5. ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไมไ่ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากไมป่ฏบิัตติามเงือ่นไขการลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์

ทางภาษีทีเ่คยไดรั้บภายในก าหนดเวลา มฉิะนัน้จะตอ้งช าระเงนิเพิม่และเบีย้ปรับตามกฎหมาย 

6. ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนท์างภาษี ทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 

รวมทัง้สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรับคูม่อืการลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

7. กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย (ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 

 

8. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมด ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทุน
รวมไดโ้ดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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แผนภำพแสดงต ำแหนง่ควำมเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 

 

ปจัจยัควำมเสีย่งทีส่ ำคญั 
 

ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ (Market risk) (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2563) 

 
                          ต ่า                                                                                                     สงู 

     

 

 

 

ควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk) (ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม Information Technology  

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา  

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

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

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตวัใน

ผูอ้อกตราสารรวม 

ต ่า                  สงู 

การลงทนุกระจกุตวัใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ต ่า                                   สงู 

การลงทนุกระจกุตวัใน

รายประเทศรวม 

ต ่า                                            สงู 
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ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

                 ต ่า                                                                                                      สงู 

 

 

หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็นรอ้ยละ 91.66 ของ

เงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

(ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 
 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 
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ชือ่ทรพัยส์นิและกำรลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบั  

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ควอลติ ี ้โกรท ฟนัด ์เพือ่กำรเลีย้งชพี 
 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

 หน่วยลงทนุ : United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) 94.27 

 

หมำยเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 

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

 

หมำยเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00592 

และคณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลกัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 
 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 

Health care 
12.68% 

Information 
Technology 

34.60% 

Industrials 
9.77% 

Financials 8.35% 

Consumer 
Discretionary 

17.35% 

Consumer 
Staples 0.97% 

Communication 
Services 10.24% 

Materials 0.98% 

Real Estate 
0.95% 

Cash 4.10% 

% ของ NAV 

 

UGQGRMF 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2563 

United Global Quality Growth Fund  

(Class USD Acc) 

ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่30 พฤศจกิำยน 2563 

 หนว่ยลงทนุของ

กองทนุระหวา่ง
ประเทศ 94.27 % 

 อ ืน่ ๆ 5.73 % 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00592
http://www.uobam.com.sg/
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หมำยเหต ุ 

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 
- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่  คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0167  เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00592 

 

คำ่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจำกผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ)* 

รำยกำร สงูสดุไมเ่กนิ เรยีกเก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 2.00 0.25** 
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

*   ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม 

หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้

**  คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วจะเรยีกเก็บในกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี
ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการอืน่ ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือ่
การเลีย้งชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมดังกลา่ว 

หมำยเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

1.4445 

0.0321 
0.2140 0.0169 

1.7075 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย 

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้ับ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คำ่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ  

2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ  

0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ

5.35 

คำ่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.70175 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00592
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คำ่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 
 

 
 

หมำยเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 

สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกัทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

 

 

คำ่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจำกบรษิทัจดักำรตำ่งประเทศ (Rebate fee): 0.9000% ของ NAV 
 

หมำยเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uobam.com.sg/
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1. ดชันชีีว้ดั ดชัน ีMSCI AC World ซึง่เป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนนิงำนของกองทนุหลกั (Master Fund) 
ปรบัดว้ยอตัรำแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคำ่สกลุเงนิบำท ณ วนัทีค่ ำนวณผลตอบแทน 

 
2. ผลกำรด ำเนนิงำนยอ้นหลงัตำมปีปฏทินิ 
 

     ผลการด าเนนิงาน 
 

 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขำดทนุสงูสดุในชว่งเวลำ 5 ปี (หรอืต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ) คอื -30.0599% 
 

4. ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนนิงำน (standard deviation) คอื 21.26% ตอ่ปี 
 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนนิงำน ณ จดุขำย คอื Global Equity 

*คณุสามารถศกึษาขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00592 

 
6. ผลกำรด ำเนนิงำนยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการ

ด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 

หมำยเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00592 

17.17% 

25.75% 

-3.84% 

16.19% 
17.36% 

-5.47% 
-10.00% 

-5.00% 

0.00% 

5.00% 

10.00% 

15.00% 

20.00% 

25.00% 

30.00% 

2563 2562 2561 

UGQGRMF Benchmark 

* ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตี 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00592
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00592
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  ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่  Global Equity ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 
 

 
 

ขอ้ตกลงและเง ือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนนิงำนแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  
 
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3.  ผลการด าเนินงานของกองทุนที่การเปรยีบเทยีบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้ก าหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจ่ะถูกเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานในแต่ละชว่งเวลากับกองทุนประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

• 5th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

• 25th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

• 50th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 

• 75th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

• 95th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลกำรด ำเนนิงำนยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 
 

 

 

  
 

ผลการด าเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็น

สิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต 

 

หมำยเหต ุ:  ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 
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นโยบายการจา่ยปัน
ผล 

ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 12 ธันวาคม 2561 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และขายคนื
หน่วยลงทนุ 

วนัท ำกำรซือ้ :  ทกุวันท าการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดท าการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ าหนด 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ าหนด 

วนัท ำกำรขำยคนื : ทกุวันท าการ ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื     :  ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต ่า                :  ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื   :  ภายใน 5 วันท าการนับถัดจากวันค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวม
วันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะใน
ท านองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุท า
การในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

สามารถดวูันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

รายชือ่ผูจั้ดการ
กองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นำมสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิำรกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 12 ธันวาคม 2561 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 12 ธันวาคม 2561 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนื 

รำยชือ่ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน เบอรต์ดิตอ่ 

1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 0-2626-7777 

2. บรษัิทหลักทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 0-2205-7111 

3. ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  1558 

4. บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากดั 0-2672-5999,0-2687-7000 

5. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั (มหาชน) 0-2638-5500 

6. ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน)   0-2285-1555 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

http://www.uobam.co.th/
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รำยชือ่ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน เบอรต์ดิตอ่ 

7. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั  0-2016-8600 

8. ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรน์ครธน จ ากัด (มหาชน) 0-2724-4000 

9. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2658-5050 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากัด (มหาชน) 0-2658-5800 

11. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2659-8000 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจ ากัด (มหาชน) 0-2659-7000  

13. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด  0-2680-1234 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 0-2659-3456 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จ ากดั 0-2695-5000 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2635-3123 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด 0-2949-1999 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร  จ ากดั (มหาชน) 0-2305-9000 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 0-2782-2400 

20. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 0-2217-8888 

21. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 0-2857-7000 

22. บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั 0-2660-6677 

23. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2658-8888 

24. บรษัิทหลักทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 0-2618-1111 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จ ากัด 0-2697-3700 

26. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 0-2841-9000 

27. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบี ีเอสท ีจ ากัด (มหาชน) 0-2648-1111 

28. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีตีี ้จ ากดั 0-2343-9555 

29. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากัด (มหาชน) 0-2648-3600 

30. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 0-2080-2888 

31. บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2088-9797 

32. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จ ากดั 0-2207-2100 

33. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากดั  0-2861-5508, 0-2861-6090 

34. ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 0-2888-8888 

35. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0-2111-1111 

36. ธนาคารฮอ่งกงและเซีย้งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ากัด 0-2614-4000 

37. ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) 0-2777-7777 

38. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 0-2696-0000, 0-2796-0000 

39. ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 0-2633-6000 

40. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2009-8888 

41. บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากดั 0-2026-5100 

42. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั 0-2026-6222 

43. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จ ากัด (มหาชน) 0-2022-5000 
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รำยชือ่ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน เบอรต์ดิตอ่ 

44. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 0-2274-9400 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีน
การลงทนุของ
กองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 2.08% 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ตดิตอ่สอบถาม รับ
หนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

�บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้      
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

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

Website : www.uobam.co.th   

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจ
กอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจดัการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจดัการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวาม
เสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรอง
ถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคัญ ณ วันที ่12 มกราคม 2564 
แลว้ดว้ยความระมดัระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกล่าวถูกตอ้ง 
ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 

 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัรำสว่นหมุนเวยีนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบถงึ
ปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยค านวณจาก
มลูค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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ค ำอธบิำยเพิม่เตมิ 

 

ปจัจยัควำมเสีย่งทีส่ ำคญัเพิม่เตมิ 

1. ควำมเสีย่งทำงกำรเมอืง, ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงดำ้นระเบยีบขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ,์ ควำม
เสีย่งดำ้นกฎหมำย (Political, regulatory and legal risk) หมำยถงึ กองทนุอาจไดรั้บผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงทางการเมอืง, การควบคุมอัตราการแลกเปลีย่นของสกลุเงนิ, ระบบการจัดเก็บภาษีอากร, นโยบาย
การเงนิและการคลังของประเทศ, นโยบายการลงทุนจากต่างประเทศ, นโยบายของภาครัฐ, ขอ้จ ากัดในการ
สง่กลับของเงนิลงทนุ และการเปลีย่นแปลงในกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับในประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2. ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประทศ (Foreign exchange/currency risk) 

การลงทุนในสกลุเงนิทีแ่ตกต่างจากสกลุเงนิของสกลุเงนิของกองทุน หรอื (แลว้แต่กรณี) ชนดิของหน่วยลงทุน 
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นของสกลุเงนิดังกล่าวเปรยีบเทยีบกับสกลุเงนิของกองทุน หรอืชนดิของหน่วยลงทุน
อาจสง่ผลตอ่มลูคา่ของหน่วย ผูจั้ดการกองทนุอาจป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศของ
กองทนุหรอืชนดิของหน่วยลงทนุ และอาจบรหิารจัดการสกลุเงนิทีโ่ดยใชว้ธิ ีActive หรอื Passive สัดสว่นการลงทุน
ในสกลุเงนิต่างประเทศของกองทุนอาจไมไ่ดรั้บการป้องกันความเสีย่งทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสถานการณ์การลงทุนใน
แตล่ะขณะ รวมถงึภาวะตลาด, ตน้ทนุการป้องกนัความเสีย่งและสภาพคลอ่งของตลาดของสกลุเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในกรณีทีช่นดิของหน่วยลงทุนไมใ่ชส่กลุเงนิ SGD การเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นระหว่าง SGD กับสกลุเงนิ
ของชนดิหน่วยลงทนุอาจมผีลตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุของชนดิหน่วยลงทนุดังกลา่ว 
 

3. ควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพนัธ ์(Derivatives risks) หมำยถงึ การลงทุนในตราสารอนุพันธ์
อาจมคีวามเสีย่งจากการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และความเสีย่งจากการขายชอรต์ (Short Sales) การลงทนุ
ในตราสารอนุพันธ์ (สัญญาซือ้/ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มดีัชนีตลาด
หลักทรัพยเ์ป็นสนิทรัพยอ์า้งองิ) อาจตอ้งวางหลักประกันขัน้ตน้ และอาจมกีารเรยีกหลักประกันเพิม่เตมิหาก
จ านวนหลักประกันลดลง ในกรณีทีไ่มส่ามารถวางหลักประกันไดท้ันเวลา อาจเกดิผลขาดทุนจากการลงทุนได ้
เชน่กัน ดังนัน้ จะตอ้งมกีารตดิตามการลงทุนในตราสารอนุพันธอ์ย่างใกลช้ดิ และผูจั้ดการกองทุนจะตอ้งบรหิาร
และควบคมุการลงทนุในตราสารอนุพันธ ์รวมถงึมรีะบบเฝ้าตดิตามการลงทนุในตราสารอนุพันธ ์ 

 
4. ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำหลกัทรพัย ์(Market Risk) หมายถงึ ความเสีย่งที่มูลค่าของ

หลักทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการ
ลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของ
กองทุนรวม หากกองทุนรวมมคี่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคา
หลักทรัพยส์งู 

 
5. ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) 

เกดิจากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่

สง่ผลกระทบต่อการด าเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมี

ผลการด าเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยู่

ในอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
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(2) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration 

Risk) เกดิจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิ

เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่า

กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจาก

กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทุนในตรา

สารที่ผูอ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น 

การเมืองเศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่

กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 
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อืน่ๆ 

 

ลกัษณะส ำคญัของกองทนุ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) 

 

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

บรษิทัจดักำร : 
(Management Company) 

 
UOB Asset Management Ltd 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ United 

Global Diversified 

Portfolios (Umbrella 

Fund) : 

15 กันยายน 2558 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ United 

Global Quality Growth 

Fund (Class USD Acc) 

(กองทนุหลกั) : 

17 พฤศจกิายน 2559 

ประเภทโครงกำร : กองทนุตราสารแหง่ทนุ 

วตัถปุระสงคแ์ละนโยบำย 
กำรลงทนุ : 

กองทุน United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)           
(กองทุนหลัก) มุ่งเนน้ลงทุนในหุน้ของบรษัิทที่ผ่านการคัดสรรแลว้ว่า
เป็นบรษัิทชัน้น าทีม่กีารเตบิโตของสว่นแบง่ทางการตลาด มฐีานะการเงนิ 
และมีทีมผูบ้ริหารที่แข็งแกร่ง โดยที่ผ่านมาบริษัทดังกล่าวประสบ
ความส าเร็จในการออกผลติภัณฑใ์หม่ รวมถงึมแีนวทางการด าเนนิธรุกจิ
ในรูปแบบที่แปลกใหม่ หรือมีโอกาสในการขยายธุรกิจไปท่ัวโลก 
นอกจากนี้ ยังเนน้ลงทุนในบรษัิททีม่โีอกาสเตบิโตในอนาคต มรีะบบการ
ปฏบิัตงิานทีม่ปีระสทิธภิาพ และมคีวามสามารถในการสรา้งผลตอบแทน
จากเงนิลงทนุใหส้งูขึน้ 

กองทุน United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) มุง่ลงทุน
ในหุน้สามัญ และอาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่น เช่น Exchange Traded 
Funds และหลักทรัพยอ์ืน่ที่เกีย่วกับตราสารทุน เช่น ใบแสดงสทิธใิน
ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิ (Depositary Receipts) เป็นตน้ 
ทัง้นี้ กองทุนหลักไม่มีขอ้จ ากัดการลงทุนตามมูลค่าตามราคาตลาด 
(Market Capitalization), การลงทุนรายประเทศ กลุ่มธุรกจิ หรอืกลุ่ม
อตุสาหกรรม แตโ่ดยท่ัวไปแลว้ กองทุนหลักจะลงทุนในบรษัิททีม่มีลูคา่
ตามราคาตลาดสงูกวา่ 3 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ ทีม่ปีรมิาณการซือ้ขาย
มากเพยีงพอ 

กระบวนการลงทุนเริม่จากการคัดกรองหลักทรัพยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของ
ดัชนีตลาดหุน้ท่ัวโลก จากนัน้จ านวนหลักทรัพยท์ีล่งทุนจะถูกคัดกรอง
ใหเ้หลือประมาณ 750 บริษัท ทั้งนี้ กองทุนหลักใชว้ธิีการคัดเลือก
บรษัิทดว้ยวธิ ีBottom-up โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง  ๆเชน่ คณุภาพ, อัตรา
การเตบิโต, การประเมนิมูลค่า, ผลตอบแทนจากการลงทุน และการ
คาดการณ์ผลก าไร 

 คุณภาพ: กองทุนหลักจะคัดเลือกบริษัทที่มีกระแสเงนิสดอิสระ         
(Free Cash Flow) ในสัดส่วนทีส่งู และมแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้ รวมทัง้มี
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ความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนจากเงนิลงทนุทีน่่าสนใจ 

 อัตราการเตบิโต : กองทุนหลักจะคัดเลอืกบรษัิทที่รายไดม้โีอกาส
เติบโตสูง เมื่อเทียบกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของโลก โดยบรษัิทเหล่านี้จะอยู่กลุ่มธุรกจิ/
ภาคอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีข ึน้และไดรั้บประโยชน์จาก
ทศิทางในอนาคต เมือ่เทยีบกับคูแ่ขง่ โดยสะทอ้นใหเ้ห็นจากการปรับ
คาดการณ์ผลก าไรที่มีทิศทางในเชงิบวก และไม่ไดส้ะทอ้นอย่าง
ครบถว้นในการประมาณการของ Broker 

 การประเมนิมูลค่า : กองทุนหลักใช ้discounted free cash flow 
model ซึง่ใชก้ารเตบิโตของรายไดใ้นระยะยาว อัตราการท าก าไร และ
ความตอ้งการเงนิทุนของธุรกจิ ที่ประมาณการโดยผูจั้ดการกองทุน
หลัก ในการประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของแตล่ะบรษัิท 

 ผลตอบแทนจากการลงทุน: กองทุนหลักจะพจิารณาถงึวธิทีี่บรษัิท
ต่างๆ ใชก้ระแสเงินสดอิสระโดยจะใหน้ ้ าหนักแก่บริษัทที่มีการ
จา่ยเงนิปันผลและการซือ้หุน้คนืสงูกวา่บรษัิทท่ัวไป 

การคาดการณ์ผลก าไร : จากการวเิคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน กองทุนหลัก     

จะท าการคาดการณ์รายไดใ้นช่วง 12 ถึง 18 เดือนขา้งหนา้และ

เปรยีบเทียบกับประมาณการโดยนักวเิคราะห ์เพื่อมองหาบรษัิทที่มกีาร

คาดการณ์ผลก าไรทีด่ขี ึน้ซ ึง่ยังไม่ไดส้ะทอ้นอยู่ในการประมาณการของ 

Broker (เชน่ บรษัิททีก่องทุนหลักไดค้าดการณ์รายไดไ้วส้งูกวา่ประมาณ

การของ Broker) 

ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัต ัง้ สงิคโปร ์

วนัท ำกำรซือ้ขำย ทกุวนัท าการซือ้ขายของกองทนุหลกั 

อำยโุครงกำร : ไมก่ าหนด 

กำรจำ่ยเงนิปนัผล : ไมม่ ี 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ 
ผูเ้ก็บรกัษำทรพัยส์นิ 
ของกองทนุ : 

 

State Street Trust (SG) Limited 

Bloomberg Ticker : UOBGQGUA SP 

Website www.uobam.com.sg 

 
 
 
 
 

http://www.uobam.com.sg/

