
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

 กองทุนเปด ยูไนเต็ด เอนฮานซ โกรท ซีเล็คท ฟนด 
 
 

 

ประเภทกองทนุรวม / กลุมกองทุนรวม 

 กองทุนรวมตราสารทุน 

 Feeder Fund  

 Global Equity 

นโยบายและกลยุทธการลงทุน 

 ลงทุนในกองทนุ United Enhanced Growth Select – Class T USD Acc

 กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore)

 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน

 มุงหวังใหผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรุก 

(active management) 

ผลการดําเนนิงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน 
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กองทนุ ดชันีชีวดั Peer Avg

ผลการดําเนนิงานยอนหลังแบบปกหมุด (% ตอป) 
 YTD 

กองทุน -24.81 

ดัชนีชี้วัด -17.24 

คาเฉลี่ยในกลุมเดยีวกัน -24.24 

ความผันผวนกองทุน 12.30 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 12.75 

 3 ป 

กองทุน - 

ดัชนีชี้วัด - 

คาเฉลี่ยในกลุมเดยีวกัน - 

ความผันผวนกองทุน - 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด - 

 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคญั 

 

กองทุนเปด ยูไนเต็ด เอนฮานซ โกรท ซีเล็คท ฟนด (UENHAN-M)
  
  

  

ต่ํา 1 2 3

ลงทนุในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปไมนอยกวา 

Class T USD Acc 

UOB Asset Management Ltd (Singapore) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

รเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรุก 

 
Peer Avg

3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

-14.87 -24.81 - 

-11.75 -17.24 - 

-17.31 -24.24 - 

9.25 12.30 - 

9.76 12.75 - 

5 ป 10 ป ตั้งแตจัดตั้ง 

- - -27.73 

- - -17.20 

- - -14.68 

- - 13.00 

- - 13.64 

ขอมูลกองทุนรวม 

วันจดทะเบียนกองทนุ 
วันเร่ิมตน class 
นโยบายการจายเงินปนผล

อายกุองทุน 

ผูจัดการกองทุนรวม

นาย ฐิติรฐั รัตนสิงห 
น.ส. วรรณจันทร อึ้งถาวร

ดัชนีช้ีวัด 

1. ดชันี MSCI AC World Daily Total Return Net USD

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั 

ด้วยต้นทุนป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนเพือเทียบค่าสกุล

เงินบาท ณ วนัทีคํานวณผลตอบแทน สดัสว่น 

2. ดชันี MSCI AC World Daily Total Return Net USD

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั 

ด้วยอัตราแลกเปลียนเพือเที

ผลตอบแทนสดัสว่น 20

คําเตือน 

- การลงทุนในกองทนุรวมไมใชการฝากเงิน

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึง

ผลการดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต

“ผูลงทุนสามารถศกึษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ไดในหนังสอืชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคญั Factsheet 

 ขอมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 

M) 
 หนวยลงทุนชนิดผูลงทุนทั่วไป  
 UENHAN 

  

ระดับความเสี่ยง 

3 4 5 6 7 8 สูง 

เสี่ยงสูง 

ลงทนุในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปไมนอยกวา 80% 

ของ NAV 

 12 พ.ย. 2564 

 12 พ.ย. 2564 

นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย 

 ไมกําหนด 

ผูจัดการกองทุนรวม วันเริ่มบรหิารกองทุน 

 12 พ.ย. 64 
วรรณจันทร อึ้งถาวร 12 พ.ย. 64 

MSCI AC World Daily Total Return Net USD ซึงเป็นดชันี

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master fund) ปรับ

ด้วยต้นทุนป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนเพือเทียบค่าสกุล

เงินบาท ณ วนัทีคํานวณผลตอบแทน สดัสว่น 80.00%   

MSCI AC World Daily Total Return Net USD ซึงเป็นดชันี

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master fund) ปรับ

ด้วยอัตราแลกเปลียนเพือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณ

0.00% 

การลงทุนในกองทนุรวมไมใชการฝากเงิน 
ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึง

ผลการดําเนินงานในอนาคต 
การเขารวมตอตานทุจริต: ไดรบัการรบัรองจาก CAC 

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม 

 

www.uobam.co.th 

ผูลงทุนสามารถศกึษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ไดในหนังสอืชี้ชวนฉบับเต็ม” 



UENHAN 

 

การซื้อหนวยลงทุน 

วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ 

เวลาทําการ: 08:30 - 15:30 น. 

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

การขายคืนหนวยลงทุน 

วันทําการขายคนื: ทุกวันทาํการ 

เวลาทําการ: 08:30 - 14:00 น. 

การขายคืนขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคาขายคืน: T+5 วันทําการ

หลังจากวันทาํรายการขายคืน 

 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) 

คาธรรมเนียม สูงสดุไมเกิน เก็บจริง 

การจัดการ 2.1400 1.0700 

รวมคาใชจาย 5.3500 1.3179 

หมายเหตุ : 

1. คาตอบแทนที่ไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ (Rebate fee) = 0.2500% ของ Nav 

2. บริษัทจัดการอาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธหรือคาใชจาย

ในการบริหารจัดการ 

 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย) 

คาธรรมเนียม สูงสดุไมเกิน เก็บจริง 

การขาย 2.00 1.00 

การรับซื้อคนื 2.00 ยกเวน 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 2.00 1.00 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก 2.00 ยกเวน 

การโอนหนวย 10 บาท/ 500 หนวย ยกเวน 

 หรอืเศษของ 500 หนวย 

หมายเหตุ :  

1. กรณีสับเปลี่ยนเขา บลจ.จะไมคิดคาธรรมเนียมการขาย  

2. บริษัทจัดการอาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธหรือคาใชจาย

ในการบริหารจัดการ 

 

ขอมูลเชิงสถิต ิ

Maximum Drawdown -29.41 % 

Recovering Period - 

FX Hedging 87.57 % 

Sharpe Ratio - 

Alpha - 

Beta - 

อัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุน 0.14 เทา 

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศของกองทุนหลัก 

country % NAV 

1. Singapore 46.33 

2. Luxembourg 31.75 

3. United States 15.78 

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที ่29/04/2022  

 

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก 

sector % NAV 

1. Unit Trust Funds 78.08 

2. ETF 15.78 

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที ่29/04/2022  

 



UENHAN 

 

สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

breakdown % NAV 

1. หนวยลงทุนของกองทุนระหวางประเทศ 102.31 

2. อื่น ๆ -2.31 

  
 

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก 

holding % NAV 

หนวยลงทุน : United Enhanced Growth Select Fund                 

(Class T USD Acc) 

102.31 

  

 

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก ของกองทุนหลัก 

holding % NAV 

1. ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY 26.97 

2. SCHRODER ASIAN GROWTH FUND 21.23 

3. UNITED GLOBAL QUALITY GROWTH F 20.26 

4. ISHARES MSCI ACWI ETF 7.71 

5. UOB UNITED GLOBAL HEALTHCARE F 4.84 

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที ่29/04/2022  
 

 

การลงทุนในกองทุนอ่ืนเกินกวา 20% (กองในประเทศและกองตางประเทศ) 
 
ชื่อกอง : United Enhanced Growth Select Fund (Class T USD Acc) ISIN code : SGXZ33899576 

Bloomberg code : UNEGSTU SP 

 

 

คําอธิบาย 

Maximum Drawdown : เปอรเซ็นตผลขาดทุนสงูสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง (หรือตัง้แตจัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยที่จุดสงูสุด ไปจนถึงจุดต่ําสุดในชวงที่ NAV ตอหนวยปรบัตัวลดลง คา Maximum 

Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทนุในกองทุนรวม 

Recovering Period : ระยะเวลาการฟนตวั เพื่อเปนขอมลูใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสงูสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาทีเ่งินทุนเริม่ตนใชระยะเวลานานเทาใด 

อตัราสวนหมุนเวียนการลงทุน : ความถ่ีของการซื้อขายหลกัทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึง่ โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อหลกัทรัพยกับผลรวมของมูลคาการขายหลกัทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหาร

ดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูง บงชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพยบอยครัง้ของผูจัดการกองทุนและทําใหมตีนทุนการซือ้ขายหลกัทรัพยทีสู่ง จงึตองพจิารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ

กองทุนรวมเพือ่ประเมินความคุมคาของการซื้อขายหลักทรพัยดังกลาว 

Sharpe Ratio : อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิม่ของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกบัคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพิม่ขึ้นเพื่อชดเชยกบัความเสี่ยงทีก่องทนุรวมรบัมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนทีม่ีประสทิธิภาพในการ

บรหิารจัดการลงทุนที่ดีกวา เนื่องจากไดรบัผลตอบแทนสวนเพิ่มทีสู่งกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน 

Alpha : ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทยีบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถงึ กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี้วัด ซึ่งเปนผลจากประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนใน

หลักทรัพยไดอยางเหมาะสม 

Beta : ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลกัทรพัยในพอรตการลงทนุมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด 

Tracking Error : เพื่อใหพิจารณาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้ีวัด ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสทิธิภาพในการเลียนแบบดชันีช้ีวัดของกองทุนรวมวามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้ีวัด มากนอยเพียงใด เชน 

หากกองทุนรวมมีคา TE ต่ํา แสดงวา อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ํา ดังนั้น กองทุนรวมนีจ้ึงมีประสทิธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอางอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีคา TE สูง แสดงวาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการ

เบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสทีผ่ลตอบแทนการลงทุนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดนอยลง เปนตน 

Yield to Maturity : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึง่คํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืนนํามาคิดลดเปนมูลคาปจจบุัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสาร

หนี้ คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตวัที่กองทุนมีการลงทุน และเนือ่งจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี

นโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกลเคียงกันได 

บริษัทหลกัทรพัยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

ช้ัน 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร เลขที่ 173/27-30, 32-33 
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