
กองทุนเปดิ ยูไนเตด็ ฮีโร ่อีทีเอฟ
United Hero ETF : (UHERO)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ

*อ้างอิงผล ข้อมูลการลงทุนในกองทุน Global X Video Games & Esports ETF
Source : UOBAM, Global X as of 4 January 2021

Company %
NVIDIA CORP 10.75

ELECTRONIC ARTS INC 6.32

NETEASE INC-ADR 5.80

NINTENDO CO LTD 5.50

TAKE-TWO INTERAC 5.33

SEA LTD-ADR 4.92

ACTIVISION BLIZZARD INC 4.88

NEXON CO LTD 4.71

KONAMI HOLDING CORP 4.36

SQUARE ENIX HD 4.27

Source: Newzoo, Global X ETFS 2020

พอร์ตการลงทุนของ Global X Video Games & Esports ETF
(กองทุนหลัก)

IPO 17 – 21 มกราคม 2565

คาดการณ์รายได้ของอุตสาหกรรมเกมในปี 2021

• ธุรกิจเกม มีขนาดใหญ่กว่า ธุรกิจภาพยนตร์และ ธุรกิจดนตรี รวมกัน 
• คาดการณ์รายได้รวมของอุตสาหกรรม E-Games จะสูงถึง 178.2 พันล้านดอลลาร์

ในปี 2021 ซึ่งมากกว่า รายได้รวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดนตรี อุตสาหกรรม
เกมเติบโตประมาณ 10% ต่อปี และประมาณการ รายได้คาดว่าจะสูงถึง 2 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในปี 2022

อัตราการเติบโต และ ประมาณการรายได้

Source: Global X, Newzoo, deadline, billboard as of 2021

• อุตสาหกรรมเกมเติบโตประมาณ 10% ต่อปี และประมาณการรายได้คาดว่า
จะสูงถึง 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022

จ านวนผู้เล่นเกมส์เมือ่เทยีบกบัประชากรโลก

40%*

มีผู้เล่นเกม (Gamer) กว่า 3.2 พันล้านคนทั่วโลก โดยแบ่งออกเป็นผู้เล่นเกมใน
เอเชีย 1.5 พันล้านคน 715.8 ล้านคนในยุโรป 419.6 ล้านในละตินอเมริกา และ 
284.9 ล้านคนในอเมริกาเหนือ

Source: Straight.com / Statista as of 2021

ปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมเกม

*จ านวนผู้เล่นเกมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วน มากกว่า 40% ของประชากรโลก 

ค ำเตือน กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะกองทุน นโยบำยกำรลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และผลกำรด ำเนินงำนกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 
กองทุนน้ีลงทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงท่ีทำงกำรของต่ำงประเทศอำจออกมำตรกำรในภำวะท่ีเกิดวิกฤตกำรณ์ท่ีไม่ปกติ ท ำให้กองทุนไม่สำมำรถน ำเงินกลับเข้ำมำในประเทศ 
ซ่ึงอำจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด กองทุนนี้มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ถึงแม้ว่ำกองทุนอำจป้องกัน
ควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม แต่เนื่องจำกกองทุนไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนท้ังจ ำนวน ผู้ลงทุนอำจจะขำ ดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต่ ำกว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยัน
ถึงผลกำรด ำเนินงำนใน กองทุนรวมมีกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรม Recreational Products, Internet Software/Services และ Packaged Software 

ค ำเตือน : กองทุนรวมมีกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรม Recreational Products, Internet Software/Services และ Packaged Software

United Hero ETF (UHERO)

Global X Video Games
& Esports ETF (กองทุนหลัก)

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้มีจ านวนคนใช้
โทรศัพท์มือถือ และ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ท่ี
ง่ ายขึ้น ไ ด้น า ไปสู่ การ เติบ โตอย่าง มหัศจรรย์
ของ อุตสาหกรรม Gaming & Esports

THE E-GAMES
INDUSTRY BOOM

Revenue in 2021 
($ billions)

178.2

E-Games

20.221.6

Music Movies

147 165 178 196

2019 2020 2021 2022
Smartphone Console PC (Download) Tablet PC (Browser)

Global Games Market Forecast, 2019 -2022
(Per Segment Revenue Share in%; Total Revenue in $ billions)

38% 40% 41%37%

31% 31% 31%
30%

21% 20% 19%
21%

Internet & Cloud
การพัฒนาด้านความเร็ว
อินเตอร์เน็ตและระบบ Cloud 

Serviceท าให้ผู้เล่นเข้าถึงได้ง่ายข้ึน

Smart Phone
ราคา Smart Phone และ Tablet
ที่ราคาถูกลง ท าให้มีผู้เล่นเกม

ผ่านมือถือมากข้ึน

E-Sports
ได้รับการยอมรับ
ให้เป็นกีฬาที่มี

การแข่งขันระดับโลก

Government
รัฐบาล สนับสนุน และ

บรรจุให้เป็นกีฬา รวมถึงการจัดตั้ง
สมาคมกีฬา E-Sports ทั่วโลก



นโยบำยกำรลงทุน
ของกองทุนไทย

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนรวมต่างประเทศ ช่ือ Global X Video 
Games & Esports ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
โดยกองทุน Global X Video Games & Esports ETF เป็นกองทุนรวม
ประเภท ETF (Exchange Traded Fund) จดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X 
Management Company LLC เป็นยผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั้งนี้ 
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบำยกำรลงทุน
ของกองทุน
ต่ำงประเทศ

Global X Video Games & Esports ETF 
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Solactive Video 
Games & Esports โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบ
ของดัชนีอ้างอิง และจะลงทุนในใบรับฝากเงิน American Depositary 
Receipts (ADRs) และ Global Depositary Receipts (GDRs) ซึ่งอ้างอิง
บนองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุน โดยในสถานการณ์การลงทุนปกติ กองทุนจะลงทุน
ในหุ้นกลุ่มธุรกิจวิดีโอเกมและอีสปอร์ต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงในต่างประเทศ

ดัชนีเปรียบเทยีบ ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ
เทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน สัดส่วน 100.00%

มูลค่ำโครงกำร 2,000 ล้านบาท
กำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงจำก
อัตรำแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจ

ระดับควำมเสี่ยง
กองทุน

6

กำรจ่ำยปันผล
หรือกำรรับซื้อคืน
อัตโนมัติ

ไม่มี

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย 
(Front-end fee)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(ปัจจุบันเก็บ 0.50%) 

ค่ำธรรมเนียมกำรซื้อ
คืน(Back-end fee)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(ปัจจุบันยกเว้น)

ค่ำธรรมเนียม
กำรจัดกำรรำยปี 
(Management Fee)*

ไม่เกิน 2.14% ต่อปี
(ปัจจุบันเก็บ 0.5350%)

วันรับเงินค่ำขำยคืน
หน่วยลงทุน

ภายใน 5 วันท าการ ถัดจากวันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สนใจติดต่อ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)

กำรซื้อหน่วยลงทุน 
และมูลค่ำขั้นต่ ำใน
กำรซื้อ

วันท าการซือ้ IPO         : ระหวา่งวนัที ่17 – 21 มกราคม 2565
ส าหรับผูร้ว่มคา้หนว่ยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต ่ากว่า 1 หน่วย
ของการซื้อขาย และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย
ส าหรับผูล้งทนุทัว่ไป
(ท่ีซ้ือผา่นผูร้ว่มค้าหน่วยลงทุน)
ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านผู้ร่วมค้า
หน่วยลงทุน ตามขั้นตอน วิธีการสั่งซื้อ และเงื่อนไข ที่ผู้ร่วมค้าหน่วย
ลงทุนก าหนดกับผู้ลงทุนทั่วไป
(ท่ีซ้ือผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี))
ผู้สนใจลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัท
จัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ภายในวันและเวลา
ที่ก าหนด 
มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งแรก : 1,010 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้ามี))
มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป   : ไม่ก าหนด
หลัง IPO  : เริ่มตั้งแตว่นัที ่7 กุมภาพนัธ ์2565
ส าหรับผูร้ว่มคา้หนว่ยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต ่ากว่า 1 หน่วย
ของการซื้อขาย และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขายได้ที่
บริษัทจัดการ ทุกวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที่บริษัท
จัดการก าหนด
ส าหรับผูล้งทนุทัว่ไป
(ท่ีซ้ือผา่นผูร้ว่มค้าหน่วยลงทุน)
ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านผู้ร่วมค้า
หน่วยลงทุน ตามขั้นตอน วิธีการสั่งซื้อ และเงื่อนไข ที่ผู้ร่วมค้าหน่วย
ลงทุนก าหนดกับผู้ลงทุนทั่วไป
(ท่ีซ้ือผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี))
มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งแรก        : ไม่ก าหนด
มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป   : ไม่ก าหนด
ทั้งนี้ ราคาของหน่วยลงทุนหลังการเสนอขายครั้งแรก ได้รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนสามารถท าการซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดท าการถึงเวลา 15.30 น.
(การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ผู้สนใจลงทุน สามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำรขำยหน่วยลงทุน 
และมูลค่ำขั้นต่ ำใน
กำรขำย

ส าหรับผูร้ว่มคา้หนว่ยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ ากว่า 1 
หน่วยของการซื้อขายและเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย 
ได้ท่ีบริษัทจัดการ ทุกวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที่
บริษัทจัดการก าหนด
ส าหรับผูล้งทนุทัว่ไป
(ส าหรับรับซื้อคืนผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน)
ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไป สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดย
ผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการรับซื้อคืนที่ผู้
ร่วมค้าหน่วยลงทุนก าหนด ทั้งนี้ การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนส าหรับผู้
ลงทุนทั่วไปนั้น จะเป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ก าหนด
(ส าหรับรับซื้อคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน)
มูลค่าขั้นต่ าของการขายคืน    : ไม่ก าหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ า             : ไม่ก าหนด
ผู้สนใจลงทุนทั่วไป สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่าน
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันท าการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดท าการ ถึง 15.30 น
(การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ผู้ลงทุนสามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกัน (ถ้ามี)

นโยบายการลงทนุกองทนุเปดิ ยูไนเตด็ ฮีโร่ อีทีเอฟ (UHERO)

สแกนเพื่อดูข้อมูลกองทุน

ค ำเตือน กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะกองทุน นโยบำยกำรลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และผลกำรด ำเนินงำนกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 
กองทุนน้ีลงทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงท่ีทำงกำรของต่ำงประเทศอำจออกมำตรกำรในภำวะท่ีเกิดวิกฤตกำรณ์ท่ีไม่ปกติ ท ำให้กองทุนไม่สำมำรถน ำเงินกลับเข้ำมำในประเทศ 
ซ่ึงอำจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด กองทุนนี้มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ถึงแม้ว่ำกองทุนอำจป้องกัน
ควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม แต่เนื่องจำกกองทุนไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนท้ังจ ำนวน ผู้ลงทุนอำจจะขำ ดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต่ ำกว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยัน
ถึงผลกำรด ำเนินงำนใน กองทุนรวมมีกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรม Recreational Products, Internet Software/Services และ Packaged Software 

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกองทุนน้ีคือ บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
หรือ บุคคลอ่ืนท่ีบริษัทจัดการจะท าการแต่งตั้งให้เป็นผู้ค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ค ำเตือน : กองทุนรวมมีกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรม Recreational Products, Internet Software/Services และ Packaged Software

กองทุนเปดิ ยูไนเตด็ ฮีโร ่อีทีเอฟ
United Hero ETF : (UHERO)

IPO 17 – 21 มกราคม 2565


