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กองทนุเปิด เกรธเธอร ์ไชนา่ 

Greater China Fund : GC 

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทเีนน้ลงทนุแบบมคีวามเสยีงในตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี28 กมุภาพนัธ ์2565 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทุนเปิด เกรธเธอร์  ไชน่า จะนําเงนิส่วนใหญ่ทไีดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 
(เพียงกองทุนเดียว) โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวมนีโยบายเนน้ลงทุนอย่างนอ้ย 2 ใน 3 ในตราสารทุน และ/หรือ
หลักทรัพยท์โีอนสทิธไิด ้(Transferable securities) ซงึออก หรอืจดทะเบยีน และ/หรอืทําการซอืขายในประเทศตลาดเกดิใหม่
ทกํีาลังเป็นทน่ีาจับตามอง (Emerging countries) ซงึไดแ้ก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และไตห้วัน ทังนี กองทุนรวม
ต่างประเทศดังกล่าวอาจพิจารณาลงทุนใน Transferable Securities ทีมิไดอ้ยู่ใน Regulated Market หลักทรัพย์ ตราสาร 
และ/หรอืสัญญาของบรษัิททมีไิดจ้ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted company) และ/หรอืตราสารแหง่หนีทไีม่ได ้
รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ทีมีอันดับความน่าเชอืถืออยู่ในระดับทีตํากว่า
อันดับความน่าเชอืถอืทสีามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) แต่ละบรษัิทและ/หรือรวมกันทังสนิไม่เกนิ 10% ของ
ทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยการคํานวณอัตราส่วนดังกล่าวจะไม่นับรวมอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ทีมแีผนจะ
นําเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 1 ปีเป็นอย่างชา้  นับแต่วันออกหลักทรัพย์และตราสาร (Pre-IPO) 
ลงทนุในกองทนุยอ่ย NN (L) Greater China Equity โดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทุน นอกจากนี กองทุนอาจลงทนุในสญัญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพอืป้องกันความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีน 
โดยขนึอยูก่บัดุลยพนิจิของผูจั้ดการ 

นอกจากการลงทนุขา้งตน้แลว้ สําหรับการลงทนุทังในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในสัญญาซอืขาย
ลว่งหนา้ทมีสีนิคา้หรอืตัวแปรเป็นหลักทรัพยห์รอืดัชนีกลุ่มหลักทรัพย ์และ/หรอือตัราดอกเบยี อัตราแลกเปลยีนเงนิ และ/หรอื
อันดับความน่าเชอืถือหรือเหตุการณ์ทมีีผลต่อการชําระหนีของตราสารแห่งหนี และ/หรอืสนิคา้หรือตัวแปรอนืใดที
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมวัีตถุประสงคเ์พอืป้องกนัความเสยีง (hedging) โดยสว่นทเีหลอืจะลงทนุใน
ทรัพยส์นิตามประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีนือยา่งใดอย่างหนึง หรอืหลายอย่างตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย
กองทนุทกํีาหนดไว ้
 
นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

NN (L) Greater China Equity มนีโยบายกระจายการลงทนุไปในหลักทรัพยป์ระเภทตราสารทนุ และ/หรอืหลักทรัพย์
ทโีอนสทิธไิดอ้นืๆ (ใบสําคัญแสดงสทิธใินการซอืหลักทรัพยท์โีอนสทิธสิงูสดุไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของทรัพยส์นิสุทธิ
ของกองทนุยอ่ย และ หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ซงึออกโดยบรษัิททจัีดตังขนึในประเทศตลาดเกดิใหม ่

คุณสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : www.nnip.com 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทนุเปิด เกรธเธอร ์ไชน่า มุง่หวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลอืนไหวตามกองทนุหลกั (Passive management) 

2. NN (L) GREATER CHINA EQUITY (กองทนุหลัก) มกีลยุธก์ารบรหิารแบบเชงิรุก (Active Management) 
 

 

 

 

 

 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร? 
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1. ผูล้งทนุทสีามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทกีองทุนรวมไปลงทนุ ซงึอาจจะปรับตัวเพมิสงูขนึ หรอืลดลงจน
ตํากวา่มลูคา่ทลีงทนุและทําใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้สีามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทดีกีวา่การลงทนุในตราสารหนี
ทัวไป 

3. เหมาะสําหรับเงนิลงทนุของผูล้งทนุทมีุง่หวังผลตอบแทนทดีจีากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ โดยควรเป็น
เงนิลงทุนสว่นทสีามารถยอมรับความเสยีงจากการลงทุนไดใ้นระดับสงู โดยผลตอบแทนทกีองทุนจะไดรั้บส่วนใหญ่
มาจากกําไรสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุ 

 
 

กองทนุรวมนไีมเ่หมาะกบัใคร 

ผูล้งทนุทเีนน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนดีพีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร? 
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คําเตอืนทสํีาคญั  

1. กองทุนนีเป็นกองทุนทมีนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตา่งประเทศ จงึมคีวามเสยีงดา้นการเมอืง 
เศรษฐกจิ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลียน กฎหมาย และ/หรอืขอ้จํากัดของประเทศต่างๆ ที
กองทนุเขา้ไปลงทนุ (Country Risk) ซงึอาจจะสง่ผลต่อมลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคล่องของกองทนุ 

2. เนืองจากกองทุนนีลงทนุในต่างประเทศ จงึมคีวามเสยีงททีางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทเีกดิ
วกิฤตการณ์ทไีม่ปกต ิทําใหก้องทุนไม่สามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซงึอาจสง่ผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้ับเงนิคนื
ตามระยะเวลาทกํีาหนด 

3. กองทนุนอีาจพจิารณาลงทนุในสัญญาซอืขายลว่งหนา้ (Derivative) เพอืป้องกันความเสยีงตามความเหมาะสมกบั
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขนึอยู่กับดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุน ผูล้งทุนอาจจะขาดทนุหรอืไดรั้บกําไรจาก
อัตราแลกเปลยีน/หรอืไดรั้บเงนิคนืตํากว่าเงนิลงทุนเรมิแรกได ้ดังนัน กองทุนนีอาจมตีน้ทุนจากการทําธุรกรรม
เพอืป้องกันความเสยีงทเีกดิขนึ ซงึอาจทําใหก้องทนุมผีลตอบแทนโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทเีพมิขนึ 

4. กองทุนรวมมคีวามเสยีงมากกว่ากองทุนรวมทลีงทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนืองจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนที
นอ้ยกวา่จงึมกํีาไร/ขาดทนุสงูกว่าการลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

5. กองทุนรวมนีลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสยีงของพอรต์การ
ลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย  

6. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด 
ดังนัน หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดย       
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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แผนภาพแสดงตําแหนง่ความเสยีงของกองทนุรวม 

 

ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 

ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทุน (Market risk) (ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 
 

ตํา                                                            สงู 
 

 

 
ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk)  

ตํา                                                               สงู 
 

 

ตํา                                                               สงู 
 

 

หมายเหตุ : กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Information Technology  

ตํา                                                     สงู 
 

    
หมายเหตุ : กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในสาธารณรัฐประชาชนจนี 

 

ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีน(Exchange rate risk) (ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธนัวาคม 2564) 

ตํา                                                           สงู 
 

 
หมายเหตุ :  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีนคดิเป็น 0% ของเงนิลงทนุใน

ตา่งประเทศ 
ทงันสีามารถดคูําอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคาํอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 

 

≤ 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% 

ทังหมด / เกอืบทังหมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผนัผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การป้องกนัความเสยีง fx 

การลงทนุกระจุกตัวใน  
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

การลงทนุกระจุกตัวราย
ประเทศรวม 
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ขอ้มูล ณ วนัท ี30 ธนัวาคม 2564         ขอ้มูลกองทนุหลกั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 

                           

ชอืทรพัยส์นิและการลงทุนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทุนเปิด เกรธเธอร ์ไชนา่ 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 
หน่วยลงทนุ : NN (L) Greater China Equity (LU0119216801) 98.28 
(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ NN (L) Greater China Equity (Master Fund) 

 

หมายเหต ุ: ขอ้มูลกองทุนหลกั ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 
ทังนี สามารถดูขอ้มูลทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90200/GC 
และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: www.nnip.com 
 
 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 

หนว่ยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง

ประเทศ 98.28%

อนืๆ 1.72%
Information 
Technology

30.09%

Consumer 
Discretionary

21.84%

Financials
12.33%

Communication 
Services 11.68%

Industrials
4.99%

Materials 4.41%

Utilities 3.95%

Cash 3.44%

Consumer Staples
2.60%

Real Estate
2.17%

Others 2.52%

          GC     NN (L) Greater China Equity 
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หมายเหต:ุ (ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธนัวาคม 2564) 

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูค่าเพมิไวด้ว้ย (ถา้ม)ี หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใด
ทํานองเดยีวกัน (ถา้ม)ี 

- ค่าใชจ้่ายอนืๆขา้งตน้ เชน่ ค่าสอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0124 และค่าธรรมเนียมธนาคาร 
เรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0055 เป็นตน้ 

ทังน ีสามารถดูคา่ธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ ี: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90200/GC 

 
 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50 1.50 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ 1.50 1.50* 

ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื ไมม่ ี ไมม่ ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 50 บาทต่อหน่วยลงทนุ2,000 หน่วยหรอืเศษของ 
2,000 หน่วย 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 50 บาทต่อรายการ 

* กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

   (ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธนัวาคม 2564) 

 

2.1400

0.0321 0.2140
0.0202

2.4063

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอนืๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทคีณุจะไดร้บั  
ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สูงสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สูงสดุไมเ่กนิ
0.1605 

สูงสดุไมเ่กนิ 
0.2140 

สูงสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สูงสดุไมเ่กนิ
2.8355 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 
 
หมายเหต ุ: ขอ้มูลกองทุนหลกั ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 

สามารถดคูา่ธรรมเนียมของกองทนุหลักทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ี: https://www.nnip.com 

 

 
คา่ตอบแทนทไีดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.7500% ของ NAV 
 
(ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธนัวาคม 2564) 
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2.36%

23.56%

19.03%

-14.01%

21.31%
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-15.40%
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-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

2564 2563 2562 2561 2560

GC Benchmark

 

 
 
 
 

1. ดชันีชีวดั : ดชันี MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)ซึงเป็นดชันีเปรยีบเทียบของกองทุน NN (L) 
GREATER CHINA EQUITY ซงึเป็นกองทุนปลายทาง ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลยีนเพอืเทยีบคา่สกลุเงนิบาท 
ณ วนัทคีาํนวณผลตอบแทน 
 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 

 
 

3. กองทุนนเีคยมผีลขาดทุนสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี คอื -22.7804% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 15.76% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทุนรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Greater China Equity 

*คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90200/GC 

6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
-  ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

-   เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนคุณสามารถดขูอ้มูลทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90200/GC 

(ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธนัวาคม 2564) 

 

ผลตอบแทนกองทนุรวม 2.36% -6.84% 75 -14.64% 50 2.36% 5 14.57% 25 9.44% 25 8.39% 5 5.48%

ผลตอบแทนตวัชวีดั -0.47% -4.78% 50 -13.04% 50 -0.47% 25 13.61% 25 10.18% 25 9.67% 5 7.59%

ความผนัผวนของกองทนุ 25.84% 10.14% 5 18.94% 5 26.42% 75 18.44% 50 15.76% 5 14.93% 5 15.13%

ความผนัผวนของตวัชวีดั 19.62% 7.77% 5 14.94% 5 20.06% 5 15.61% 5 14.48% 5 14.25% 5 15.04%

Percentileกองทนุ ตงัแตจ่ดัตงักองทุนYTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี

*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Greater China Equity ขอ้มลู ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 

 
 
 

ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบับเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทุนอนัดับท ี5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(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 สามารถนําไปเปรียบเทยีบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบว่า
กองทนุทลีงทนุนันอยูใ่นชว่งทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 
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ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

 

หมายเหตุ:  ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 

ผลการดําเนนิงานในอดตี /ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทเีกยีวขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุมไิดเ้ป็นสงิ
ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.nnip.com 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 22 กรกฎาคม 2552 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

การซอืและขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทาํการซอื: ทกุวันทําการตงัแตเ่วลาเรมิเปิดทาํการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขนัตําของการซอืครังแรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขนัตําของการสงัซอืครังถัดไป   : ไมก่ําหนด 

วนัทาํการขาย: ทกุวันทําการตงัแตเ่วลาเปิดทาํการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขนัตําของการขายคนื  :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขนัตาํ                 :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการนับแตว่นัคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่
หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซอืคนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวนัหยดุทําการ
ในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทมีลีกัษณะในทํานองเดยีวกบั
ธรุกจิการจดัการกองทนุรวมซงึบรษัิทจดัการกองทนุรวมไดร้ะบเุกยีวกบัวันหยดุทําการใน
ตา่งประเทศดงักลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุสามารถดวัูนทําการซอืขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ ี
www.uobam.co.th 

รายชอืผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทนุน ี

นางสาววรรณจันทร ์องึถาวร* 1 กรกฎาคม 2556 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 18 เมษายน 2557 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทเีป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพมิเตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน): โทรศัพท ์0-2626-7777 

2. ธนาคาร ซติแีบงก ์เอ็น เอ : โทรศัพท ์1588, 0-2232-2484 

3. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทร ีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7111 

4. บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

5. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน): โทรศัพท ์0-2638-5500 

6. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 

7. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1428 

8. ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 

9. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2016-8600 

ขอ้มลูอนืๆ 
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10. บรษัิทหลักทรัพย ์ไพน์ เวลท ์โซลชูนั จํากดั : โทรศัพท ์0-2095-8999 

11. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เทรเชอรสิต ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2061-9621 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์คงิสฟ์อรด์ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2829-6291,0-2829-6293,     
0-2829-6294 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์สยามเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2430-6543 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5050 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-8000 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000 , 0-2099-7000 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั : โทรศัพท ์0-2680-1234 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์บยีอนด ์จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

20. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

21. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

22. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2949-1999 

23. บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

24. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน): โทรศัพท ์0-2782-2400 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2779-9000 

26. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2857-7000 

27. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เมอรช์นั พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 

28. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888 

29. บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

30. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จํากัด: โทรศัพท ์0-2697-3700 

31. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2841-9000 

32. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2351-1800 

33. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีีต ีจํากดั : โทรศัพท ์0-2343-9555 

34. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

35. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์1327, 0-2359-0000 

36. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2080-2888 

37. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2088-9797 

38. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

39. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากัด : โทรศัพท ์0-2861-5508,  
0-2861-6090 

40. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2888-8888 

41. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2696-0000 , 0-2796-0000 

42. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2633-6000 

43. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2009-8888 

44. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากัด : โทรศัพท ์0-2026-5100 

45. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-6222 

46. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2022-5000 
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47. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2274-9400 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนือนืๆ ทบีรษัิทจัดการแตง่ตังขนึ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผี่านมายอ้นหลงั 1 ปี เทา่กบั 26.12% 
 (ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธนัวาคม 2564) 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชชีวน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทอียู่ : ชนั 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์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
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณบีรษัิทจดัการมธีรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจดัการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ ี
www.uobam.co.th 

 การลงทนุในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสยีง
จากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไม่ไดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตังและอยู่ภายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรอง
ถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชชีวนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทเีสนอขายนัน  
ทังนี บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชชีวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันท ี28 กุมภาพันธ ์2565 
แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทุนรวมและขอรับรองวา่ขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้ง ไม่เป็น
เท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 

 
 

* CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย) 

 
อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพอืใหผู้ล้งทุนทราบถงึปรมิาณการ
ซอืขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยีงิขนึ โดยคํานวณจากมูลคา่ทตํีากว่า
ระหวา่งผลรวมของมูลคา่การซอืทรัพยส์นิกับผลรวมของมลูค่าการขายทรัพยส์นิทกีองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผ่านมา
ยอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกัน 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทนุ NN (L) GREATER CHINA EQUITY (กองทุนหลกั) 
 

ประเภทกองทนุ     :        กองทนุเปิด สกลุดอลลารส์หรัฐ ซงึจดทะเบยีนในประเทศลักเซมเบริก์ 

อายโุครงการ        :        ไมกํ่าหนด 
 

นโยบายการลงทุน :       กองทุนย่อย เนน้ลงทุนอย่างกระจายความเสยีง (ดว้ยเงนิลงทุนอย่างนอ้ย 2 ใน 3) ในตราสารทุน 
และ/หรอืหลักทรัพยท์โีอนสทิธไิดอ้นื ๆ  (ใบสําคัญแสดงสทิธใินการซอืหลักทรัพยท์โีอนสทิธสิงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของ
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนย่อย และหุน้กูแ้ปลงสภาพ) ซงึออกโดยบรษัิททจัีดตังขนึในประเทศตลาดเกดิใหม่ ประเทศใดๆ
ต่อไปนี : สาธารณรัฐประชาชนจนี ฮอ่งกง และไตห้วัน หรอืจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยข์องประเทศดังกล่าว หรอื
ซอืขายอยูใ่นประเทศดังกลา่ว 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 

ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสยีงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market 
Risk) หมายถงึ ความเสียงทีมูลค่าของหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนจะเปลียนแปลงเพิมขนึหรือลดลงจาก
ปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทงัในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซงึพจิารณาได ้
จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความ     
ผนัผวนจากการเปลยีนแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสยีงจากการทําสญัญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) หมายถงึ สัญญาซอืขายล่วงหนา้บางประเภท
อาจมีการขนึลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พืนฐาน ดังนันหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์
ดังกลา่วยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์นืฐาน (Underlying Security) 

3. ความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk) หมายถึง ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ภายในประเทศทกีองทนุเขา้ไปลงทนุเชน่ การเปลยีนแปลงผูบ้รหิาร, การเปลยีนแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ 
หรอืสาเหตุอนื  ๆจนทําใหไ้มส่ามารถชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทกํีาหนด 

4. ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลยีนแปลง ของ
อตัราแลกเปลยีนมผีลกระทบต่อมูลคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทเีงนิบาทออ่น 
แตข่ายทํากําไรในช่วงทบีาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทนุในช่วงที
บาทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทบีาทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขนึกว่าเดมิดว้ยเชน่กนั ดังนัน การป้องกนัความเสยีง
จากอตัราแลกเปลยีนจงึเป็นเครอืงมอืสําคัญในการบรหิารความเสยีงจากดังกล่าว ซงึทําไดด้ังน ี

- อาจป้องกนัความเสยีงตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสยีงจากอัตราแลกเปลียน 
เนืองจากการป้องกนัความเสยีงขนึอยู่กบัดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกันความเสยีงหรอืไม ่

5. ความเสยีงจากการนําเงนิลงทุนกลบัเขา้ประเทศ (Repatriation Risk) หมายถงึ ความเสยีงทเีกดิจากการ
เปลยีนแปลงภายในประเทศทกีองทนุลงทนุ ซงึอาจทําใหไ้มส่ามารถชําระหนีไดต้รงตามระยะเวลาทกํีาหนด 

6. ความเสยีงจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึ ความสามารถในการดําเนิน
ธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ และ     
ความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซงึจะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทมีกีารขนึหรอืลงในขณะนัน  ๆ

7. ความเสยีงจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 
(1) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีสง่ผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรือความมันคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวน
มากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 
ทงันี การลงทนุแบบกระจุกตัวไมร่วมถงึกรณกีารลงทนุในทรัพยส์นิดังน ี 
1. ตราสารหนภีาครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทมีกีารจัดอนัดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอันดบัทสีามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทผีูร้ับฝากหรือผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอือยู่ใน
อนัดับทสีามารถลงทนุได ้
(2) ความเสยีงจากการลงทนุกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนงึ (Sector Concentration Risk)
เกดิจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ที
สง่ผลกระทบต่ออตุสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทผีันผวนมากกวา่กองทนุทกีระจาย
การลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 
(3) ความเสยีงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนงึมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ทังนี ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสาร
ทผีูอ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทยซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสี่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน่ การเมอืง 
เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการ
ลงทนุในหลายประเทศ 

 
 


