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กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฮโีร ่อทีเีอฟ 

United Hero ETF : UHERO 

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมอทีเีอฟ (Exchange Traded Fund : ETF) 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทเีนน้ลงทนุแบบมคีวามเสยีงตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี7 มกราคม 2565 
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1 นโยบายการลงทุนของกองทุนไทย 

กองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชือ Global X Video Games & Esports ETF 
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลยีในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิอง
กองทุน ซงึกองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ทีจดทะเบยีนซอืขายในตลาด
หลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผูบ้รหิารจัดการ
กองทุนหลัก ทังนี กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

ทังนี กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรือมไีวซ้งึสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือเพมิประสทิธภิาพการ
บรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนอาจลงทนุในสัญญาซอืขายล่วงหนา้เพอืป้องกัน
ความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีน (FX Hedging) ตามหลักเกณฑท์คีณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขนึอยู่กับดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุนตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 
ซงึการใชเ้ครอืงมอืป้องกนัความเสยีงอาจมตีน้ทนุสําหรับการทําธรุกรรมป้องกันความเสยีง โดยอาจทําใหผ้ลตอบแทน
ของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทเีพมิขนึ และ/หรอื อาจทําธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพย์ (Securities lending) 
ธรุกรรมการขายโดยมสีัญญาซอืคนื หรอืธุรกรรมการซอืโดยมสัีญญาขายคนื (Reverse Repo) ได ้ทังน ีกองทุนจะ
ไมล่งทนุในตราสารทมีสีญัญาซอืขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 

 
2. นโยบายการลงทุนของกองทุนตา่งประเทศ 

กองทุนหลักมีวัตถุประสงคก์ารลงทุนเพือสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหใ้กลเ้คียงกับผลตอบแทน
ของดัชนี Solactive Video Games & Esports โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ทีเป็นส่วนประกอบของดัชนี
อา้งองิ และจะลงทุนในใบรับฝากเงนิ American Depositary Receipts (ADRs) และ Global Depositary Receipts 
(GDRs) ซงึอา้งองิบนองคป์ระกอบของดัชนีอา้งองิ ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุน โดยใน
สถานการณ์การลงทุนปกต ิกองทุนจะลงทุนในหุน้กลุ่มธุรกจิวดิโีอเกมสแ์ละอสีปอร์ต ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 
คุณสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : https://www.globalxetfs.com/funds/hero/ 

 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการเคลอืนไหวตามดัชนชีวีดั (Passive management/Index tracking) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร? 
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1. ผูล้งทนุทสีามารถรับความผันผวนของราคาตราสารทกีองทนุรวมไปลงทนุ ซงึอาจจะปรับตัวเพมิสงูขนึหรอื
ลดลงจนตํากวา่มลูคา่ทลีงทนุและทําใหข้าดทนุได ้

2. ผูท้สีามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทดีีกว่าการลงทุนใน
ตราสารหนีทัวไป 

3. ผูล้งทนุทตีอ้งการกระจายการลงทนุในตา่งประเทศและสามารถยอมรับความเสยีงจากการลงทนุได ้ในระดับ
ปานกลางถงึสงู 

4. ผูล้งทนุทสีามารถลงทนุในระยะกลางถงึยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทนุในหุน้ของ
บรษัิทในกลุม่ธรุกจิวดิโีอเกมสแ์ละอสีปอรต์ 

 
 

กองทนุรวมนไีมเ่หมาะกบัใคร 

ผูล้งทุนทเีนน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรือรักษาเงนิตน้ใหอ้ยู่ครบ 

  

 

 
 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนดีพีอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร? 
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คําเตอืนทสํีาคญั  

1. กองทุนไทยนําเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) กองทุนนีจงึมี
ความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีนสกุลเงนิบาทและสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) ทังนี กองทุนไทยอาจลงทุน
ในสัญญาซอืขายล่วงหนา้เพอืป้องกนัความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีนตามดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ ผูล้งทุน
อาจไดรั้บผลขาดทนุจากอัตราแลกเปลยีนหรอืไดรั้บเงนิคนืตํากว่าเงนิลงทนุเรมิแรกได ้

2. กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรอืมีไวซ้งึสัญญาซอืขายล่วงหนา้เพือเพมิประสทิธภิาพการ
บรหิารงาน (Efficient Portfolio Management) ทําใหก้องทนุรวมนมีคีวามเสยีงมากกวา่กองทุนรวมทลีงทนุ
ในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนืองจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทนีอ้ยกวา่จงึมกํีาไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุน
ในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรงจงึเหมาะสมกบัผูล้งทนุทรัีบความเสยีงไดส้งู 

3. กองทนุมวัีตถุประสงคใ์นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุ (หลังหักคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้าย) ใหใ้กลเ้คยีง
กับดัชนีอา้งองิ โดยจะพยายามดํารงคา่ความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่าย) เมอืเทยีบกับดัชนีอา้งองิ (Tracking Error) ไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีมี
เหตจํุาเป็นหรอืสภาวะตลาดไมเ่ออือํานวย อาจมบีางขณะทคี่า Tracking Error มากกวา่รอ้ยละ 5.00 ตอ่ปีได ้

4. บรษัิทจัดการกําหนดใหผู้ดู้แลสภาพคล่องพยายามทําหนา้ทเีพอืใหร้าคาซอืขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด 
ยูไนเต็ด ฮโีร่ อทีเีอฟ ในตลาดรองสะทอ้นมูลค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน
ดังกล่าวไดอ้ย่างใกลเ้คยีงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซอืขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง 
เมือเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทมีเีหตุจําเป็นหรอืสภาวะตลาดไม่เออือํานวย อาจมบีางขณะทค่ีาความผันผวนของการ
ซอืขายหน่วยลงทนุในตลาดรอง เมอืเทยีบกับ มูลคา่หน่วยลงทุนทคํีานวณจากมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน 
มากกวา่รอ้ยละ 5.00 ตอ่ปีได ้

5. สําหรับผูล้งทุนทัวไปทซีอืขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเคลือนไหวของราคา
หน่วยลงทนุบนตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยจะขนึอยูก่บัการซอืขายในตลาดรองและอาจมกีารซอืขายใน
ราคา discount หรอื premium ก็ได ้

6. กองทุนรวมนีลงทุนในกองทุนหลักทลีงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศญปีุ่ น ผูล้งทุนจงึควร
พจิารณาการกระจายความเสยีงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

7. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
ดังนัน หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสยีงใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทนุรวมได ้
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ไดต้ามชอ่งทางทบีรษัิทจัดการจัดไว ้

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 
 

 

ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทุน (Market risk) 
 

      ตํา                                                                                           สงู 
 

 

 
 

ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk) 

 

 

 

 
       ตํา                                                               สงู 

 

 

หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรม  
Recreational Products, Internet Software/Services และ Packaged Software 

 

 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

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

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

ความผนัผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจุกตัวใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

  ตํา                         สงู 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศญปีุ่ น 

 

ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Exchange rate risk) 

       ตํา                                                                                               สงู 
 

 

ทังนี ท่านสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 

*คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีwww.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

ทังหมด / เกอืบทังหมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั การป้องกนัความเสยีง fx 

การลงทนุกระจุกตัวใน
รายประเทศรวม 

 ตํา              สงู 
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หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันท ี30 กนัยายน 2564 

คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th 

คุณสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลักทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.globalxetfs.com/funds/hero/ 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฮโีร ่อทีเีอฟ  7 
 

 

 
 

 

หมายเหต:ุ   

- คา่ธรรมเนียมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพมิไวด้ว้ย (ถา้ม)ี 

- เนืองจากกองทนุยังไมค่รบรอบบัญช ีดังนัน คา่ใชจ้า่ยอนืๆและคา่ใชจ้า่ยรวมจงึเป็นเพยีงการประมาณการเบอืงตน้
เทา่นัน 

 
 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
ค่าธรรมเนียมการขาย 2.00 0.50 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 0.50** 
ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื 2.00 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก 2.00 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามทนีายทะเบยีนเรยีกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ตามทนีายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

* ทังนี บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกับผูส้งัซอืหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแต่ละคน
ไมเ่ทา่กันได ้ 

**  กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

 

หมายเหตุ:  ทังน ีคา่ธรรมเนียมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นอัตราทรีวมภาษีมลูคา่เพมิ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี หรอืภาษี
อนืใดทํานองเดยีวกัน (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

0.5350

0.0321 0.1070

0.6741

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอนืๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*ค่าธรรมเนียมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทคีณุจะไดร้ับ  
ดังนัน คุณควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.08025 

สงูสุดไมเ่กนิ 
0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
2.70175 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทุนหลกั 
 
 

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตา่งประเทศ 

คา่ธรรมเนยีมทเีก็บจากกองทุน (รอ้ยละของมลูคา่หนว่ยลงทุน) 

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 0.50  

คา่ธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบรกิาร (12b-1) ไมม่ ี

คา่ใชจ้่ายอนืๆ 0.00 

คา่ใชจ้่ายรวมในการดําเนนิงานประจําปีของกองทนุ 0.50 

 
สามารถดคู่าธรรมเนียมของกองทนุหลักทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ี: https://www.globalxetfs.com/funds/hero/ 
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1. ดชันชีวีดั คอื ผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมหลักปรับดว้ยอตัราแลกเปลยีนเพอืเทยีบคา่สกุลเงนิบาท        
ณ วนัทคํีานวณผลตอบแทน สัดสว่น 100.00% 
 

2. ประเภทกองทุนรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Global Equity 
 

*คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีwww.uobam.co.th 

 

3. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทุนหลกั 

 

ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทเีกยีวขอ้งกับผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็น
สงิยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

หมายเหต ุ: ขอ้มูลกองทนุหลกั ณ วันท ี30 กันยายน 2564 

 
สามารถดผูลการดําเนนิงานของกองทนุหลักทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.globalxetfs.com/funds/hero/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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นโยบายการจ่ายปันผล ไมจ่่าย 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน ............................ 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

การซอืและขายคนื
หน่วยลงทนุ 

วนัทําการซอื IPO         : ระหวา่งวนัท ี17-21 มกราคม 2565 
 
สําหรบัผูร้ว่มคา้หนว่ยลงทนุ 

ผูร้่วมคา้หน่วยลงทนุจะตอ้งสงัซอืหน่วยลงทนุครังละไม่ตํากวา่ 1 หน่วยของการซอืขาย 
และเพมิขนึเป็นทวคีูณของ 1 หน่วยของการซอืขาย 

สําหรบัผูล้งทุนทวัไป 

(ทซีอืผา่นผูร้ว่มคา้หนว่ยลงทุน) 

ผูล้งทนุทวัไปสามารถสังซอืหน่วยลงทนุของกองทนุโดยผา่นผูร้ว่มคา้หน่วยลงทนุ ตาม
ขันตอน วธิกีารสังซอื และเงอืนไข ทผีูร่้วมคา้หน่วยลงทนุกําหนดกบัผูล้งทุนทัวไป 

(ทซีอืผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซอืคนื (ถา้ม)ี) 

ผูส้นใจลงทุนทัวไปสามารถจองซอืหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเองทบีรษัิทจัดการ หรอื 
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื (ถา้ม)ี ภายในวนัและเวลาทกํีาหนด  

มลูคา่ขนัตําของการซอืครังแรก         : 1,010 บาท (รวมคา่ธรรมเนียม (ถา้ม)ี) 

มลูคา่ขนัตําของการสงัซอืครังถัดไป   : ไมก่ําหนด 

หลงั IPO  : เรมิตงัแต่วนัท ี7 กมุภาพันธ ์2565 
 
สําหรบัผูร้ว่มคา้หนว่ยลงทนุ 
ผูร้่วมคา้หน่วยลงทนุจะตอ้งสงัซอืหน่วยลงทนุครังละไม่ตํากวา่ 1 หน่วยของการซอืขาย 
และเพมิขนึเป็นทวคีูณของ 1 หน่วยของการซอืขายไดท้บีรษัิทจัดการ ทกุวันทําการซอื
ขายหน่วยลงทนุ ในระหวา่งเวลาทบีรษัิทจัดการกําหนด 
 
สําหรบัผูล้งทุนทวัไป 

(ทซีอืผา่นผูร้ว่มคา้หนว่ยลงทุน) 

ผูล้งทนุทวัไปสามารถสังซอืหน่วยลงทนุของกองทนุโดยผา่นผูร้ว่มคา้หน่วยลงทนุ ตาม
ขันตอน วธิกีารสังซอื และเงอืนไข ทผีูร่้วมคา้หน่วยลงทนุกําหนดกบัผูล้งทุนทัวไป 

(ทซีอืผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซอืคนื (ถา้ม)ี) 

มลูคา่ขนัตําของการซอืครังแรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขนัตําของการสงัซอืครังถัดไป   : ไมก่ําหนด 

ทงัน ีราคาของหน่วยลงทนุหลงัการเสนอขายครังแรก ไดร้วมคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี 

ผูส้นใจลงทุนสามารถทําการซอืหน่วยลงทนุไดท้บีรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซอืคนื (ถา้ม)ี ไดท้กุวันทําการซอืขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเรมิเปิดทําการ
ถงึเวลา 15.30 น. 

 

ขอ้มลูอนืๆ 
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(การซอืขายหนว่ยลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) 

ผูส้นใจลงทุน สามารถซอืและขายหน่วยลงทนุของกองทนุในตลาดหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย โดยปฏบิัตติามกฎ ระเบยีบ และวธิปีฏบัิตขิองตลาดหลกัทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย 
 

วนัทําการขายคนื 

สาํหรบัผูร้ว่มคา้หนว่ยลงทุน 

ผูร้่วมคา้หน่วยลงทนุ สามารถสังขายคนืหน่วยลงทนุครังละไม่ตํากวา่ 1 หน่วยของการ
ซอืขายและเพมิขนึเป็นทวคีูณของ 1 หน่วยของการซอืขาย ไดท้บีรษัิทจัดการ ทกุวันทํา
การซอืขายหน่วยลงทนุ ในระหวา่งเวลาทบีรษัิทจัดการกําหนด 
 

สาํหรบัผูล้งทุนทวัไป 

(สาํหรบัรบัซอืคนืผา่นผูร้ว่มคา้หนว่ยลงทุน) 

สําหรับผูล้งทนุทัวไป สามารถสังขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโดยผ่านผูร้่วมคา้
หน่วยลงทนุ ตามเงอืนไข ขันตอนและวธิกีารรับซอืคนืทผีูร้่วมคา้หน่วยลงทนุกําหนด 
ทังนี การชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุสําหรับผูล้งทนุทัวไปนัน จะเป็นไปตามเงอืนไข 
และวธิกีารทผีูร่้วมคา้หน่วยลงทนุกําหนด 

(สาํหรบัรบัซอืคนืผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซอืคนื) 

มลูค่าขันตําของการขายคนื     : ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขันตํา                :  ไมกํ่าหนด 

ผูส้นใจลงทนุทวัไป สามารถสังขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุโดยผา่นบรษัิทจัดการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื (ถา้ม)ี ทกุวันทําการซอืขายหน่วยลงทนุ ตังแต่เวลา
เรมิเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมลูค่าทรัพยส์นิ
สทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันทําการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ โดยมิ
ใหนั้บรวมวันหยดุทําการของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุต่างประเทศทมีลีักษณะ
ในทํานองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทเีกยีวขอ้งใน
ตา่งประเทศ ซงึจะสง่ผลกระทบตอ่การชําระราคา โดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมไดร้ะบุ
เกยีวกับวันหยดุทําการในตา่งประเทศดงักลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

(โดยทัวไปจะไดรั้บเงนิ 3 วันทําการถัดจากวนัคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วย
ลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันทําการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ (T+3)) 

(โดยกองทนุผอ่นผนัการคํานวณ NAV 1 วันทําการ) 
 
(การซอืขายหนว่ยลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) 

ผูล้งทนุสามารถซอืและขายหน่วยลงทนุของกองทุนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
โดยปฏบิัตติามกฎ ระเบยีบ และวธิปีฏบัิตขิองตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 
บรษัิทจัดการจะมกีารประกาศ iNAV ทกุๆ 15-30 วนิาท ีผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิท
จัดการ โดย iNAV  เป็น NAV ของกองทนุหลักในวันทําการกอ่นหนา้ (T-1) เพอืนํามา
คํานวณ iNAV ของกองทนุ UHERO ณ วันท ีT และปรับเป็นเงนิบาทดว้ยอัตรา
แลกเปลยีนทเีคลอืนไหวในระหวา่งวัน 

หมายเหต ุ: สามารถดวัูนทําการซอืขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูค่าทรัพยส์นิรายวนั
ไดท้ ีwww.uobam.co.th 
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รายชอืผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทุนน ี

นางสาววรรณจันทร ์องึถาวร* วนัทจีดทะเบยีน 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชัิย* วนัทจีดทะเบยีน 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ วนัทจีดทะเบยีน 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ วนัทจีดทะเบยีน 

นายนพพล นราศร ี วนัทจีดทะเบยีน 

* ปฎบัิตหินา้ทเีป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายล่วงหนา้เพมิเตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซอืคนื 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื ทบีรษัิทจัดการแต่งตังขนึ 

 

 

ผูร่้วมคา้หน่วยลงทนุ 
(Participating Dealer) 

บรษัิท หลักทรัพยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

โทรศัพท ์: 0-2635-1700 , 0-2268-0999 

หรอืผูร่้วมคา้หน่วยลงทนุอนื ทบีรษัิทจัดการแต่งตังขนึ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลงั 1 ปี เทา่กบั..........% 

 
 

ตดิตอ่สอบถาม  
รับหนังสอืชชีวน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทอียู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์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 

ธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิ
ความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทอีาจก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คุณสามารถตรวจสอบธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไดท้ ี
www.uobam.co.th 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 
จงึมคีวามเสยีงจากการลงทนุซงึผูล้งทุนอาจไม่ไดร้ับเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตังและอยู่ภายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน 
ก.ล.ต. ไดรั้บรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทเีสนอขายนัน  ทังนี บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือ      
ชชีวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันที 7 มกราคม 2565 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการ
ดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถูกตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 
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*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ 
แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพอืให ้
ผูล้งทนุทราบถงึปรมิาณการซอืขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุ
ไดด้ยีงิขนึ โดยคํานวณจากมลูคา่ทตํีากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูค่าการซอืทรัพยส์นิกบัผลรวมของมูลค่าการ
ขายทรัพยส์นิทกีองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของ
กองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกัน 
 
Tracking Error (TE) หมายถงึ ความผนัผวนของส่วนตา่งของผลตอบแทนเฉลยีของกองทนุรวมและ
ผลตอบแทนของดัชนีชวีดัซงึสะทอ้นใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดัชนีชวัีดของกองทนุรวมวา่มกีาร
เบยีงเบนออกไปจากดัชนีชวีัดมากนอ้ยเพยีงใด เชน่ หากกองทนุรวมมคีา่ TE ตํา แสดงวา่ อัตราผลตอบแทน
ของกองทนุมกีารเบยีงเบนออกไปจากดัชนชีวีดัในอัตราทตํีา ดังนัน กองทนุรวมนจีงึมปีระสทิธภิาพในการ
เลยีนแบบดัชนีอา้งองิ ในขณะทกีองทนุรวมทมีคีา่ TE สูง แสดงวา่อตัราผลตอบแทนของกองทนุรวมมกีาร
เบยีงเบนออกจากดชันีชวีัดในอตัราทสีงู ดังนัน โอกาสทผีลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ 
Benchmark ก็จะลดนอ้ยลง เป็นตน้ 
 
Tracking Difference (TD) หมายถงึ คา่สว่นต่างระหวา่งผลตอบแทนเฉลยีของกองทนุรวมและผลตอบแทน
ของดัชนีอา้งองิของกองทนุ 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทนุ Global X Video Games &Esports ETF 

ชอืกองทุน : Global X Video Games & Esports ETF 

บรษิทัจดัการ : 

(Investment Advisor) 

Global X Management Company LLC 

วนัทจีดัตงักองทุน 25 ตุลาคม 2562 

ประเภทโครงการ : ตราสารทนุ 

วตัถปุระสงคแ์ละนโยบาย 
การลงทุน : 

เพอืสรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุใหใ้กลเ้คยีงกับ
ผลตอบแทนของดัชนี Solactive Video Games & Esports โดยจะ
ลงทนุในหลักทรัพยต์า่งๆ ทเีป็นสว่นประกอบของดัชนีอา้งองิ และจะ
ลงทนุในใบรับฝากเงนิ American Depositary Receipts (ADRs) 
และ Global Depositary Receipts (GDRs) ซงึอา้งองิบน
องคป์ระกอบของดัชนีอา้งองิ ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลคา่
ทรัพยส์นิของกองทนุ โดยในสถานการณ์การลงทนุปกต ิกองทนุจะ
ลงทนุในหุน้กลุม่ธรุกจิวดิโีอเกมสแ์ละอสีปอรต์ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 
ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ   

โดยทัวไปกองทนุจะใชก้ลยุทธ ์Replication ซงึเป็นการลงทนุใน
หลักทรัพยท์เีป็นสว่นประกอบของดัชนีอา้งองิในสัดสว่นทใีกลเ้คยีงกับ
ดัชนีอา้งองินัน อยา่งไรก็ตาม กองทนุอาจใชก้ลยทุธล์งทนุใน
หลักทรัพยตั์วอยา่งเพอืเป็นตัวแทนทเีกยีวขอ้งกับดัชนีอา้งองิ 
(Representative Sampling Strategy) เมอืกลยุทธ ์Replication 
อาจสง่ผลกระทบหรอืสรา้งความเสยีเปรยีบต่อผูถ้อืหุน้ เชน่ เมอืมี
ปัญหาในทางปฏบัิตหิรอืมตีน้ทนุจํานวนมากทเีกยีวขอ้งกบัการลงทนุ
ในหลักทรัพยเ์พอืใหสั้ดสว่นการลงทุนใกลเ้คยีงดัชนีอา้งองิ เชน่ ใน
กรณีทหีลักทรัพยใ์นดัชนีอา้งองิไมม่สีภาพคล่องชวัคราว ไมส่ามารถ
ลงทนุไดห้รอืสภาพคล่องนอ้ยลง หรอืเป็นผลมาจากขอ้จํากัดหรอื
ขอ้จํากดัทางกฎหมาย (เชน่ขอ้กําหนดดา้นภาษี) ทใีชก้ับกองทนุแต่
ไมใ่ชด่ัชนีอา้งองิ 

ตลาดหลกัทรพัยท์จีดทะเบยีน
ซอืขาย 

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมรกิา) 

วนัทําการซอืขาย ทกุวันทําการ 

อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 

การจา่ยเงนิปันผล : มกีารจ่ายเงนิปันผล  

ผูด้แูลผลประโยชน ์ Global X Funds 

ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิของกองทุน   
และนายทะเบยีน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Distributor SEI Investments Distribution Co 

Bloomberg Ticker : HERO US 

Bloomberg Benchmark 
Ticker 

SOLHERO Index 
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Website https://www.globalxetfs.com/funds/hero/ 

ขอ้มลูดชันชีวีดั  

 

Solactive Video Games & Esports Index  

ขันแรก : กรอบการคัดเลอืกหลกัทรัพย ์

- หลักทรัพยท์จีะเขา้เกณฑเ์ป็นดัชนขีองกองทนุตอ้งเป็นบรษัิททมีี
รายไดอ้ย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 ของรายไดท้ังหมดทมีาจากการดําเนนิ
ธรุกจิทเีกยีวขอ้งกับวดิโีอเกมสแ์ละ อสีปอรต์ 

- หลักทรัพยด์ังกล่าวรวมถงึ 

(1) บรษัิททดํีาเนนิธรุกจิหลักในการพัฒนา และ/หรอืการเผยแพร่
วดิโีอเกมส ์

(2) การแพร่ภาพ หรอืรับสง่สัญญาณ (Streaming) ของวดิโีอเกมส ์
และ/หรอืเนอืหาอสีปอรต์ 

(3) การดําเนนิการ และ/หรอื การเป็นเจา้ของลกีการแขง่ขันอี
สปอรต์ และ/หรอื ทมีการแขง่ขันอสีปอรต์ และ/หรอื 

(4) การผลติฮารด์แวรท์ใีชใ้นวดิโีอเกมสแ์ละ/หรอือสีปอรต์ รวมถงึ
เทคโนโลยเีสมอืน ทัง Augmented Reality และ Virtual 
reality เป็นตน้ 

- โดยจะมกีารใช ้การประมวลผลภาษาธรรมชาตโิดยอลักอรทิมึ  
(Natural Language Processing Algorithm) เพอืวเิคราะหข์อ้มูล
ของแต่ละบรษัิททเีปิดเผยตามแหล่งขอ้มลูสาธารณะต่างๆออกมาและ
คํานวณเป็นคะแนน (Index Score) 

- ดัชนีประกอบดว้ยหลักทรัพยส์งูสดุ 40 หลักทรัพย ์และตําสดุ 30 
หลักทรัพย ์

 

ขันทสีอง : หลักทรัพยท์จีะผา่นการคัดเลอืกมารวมอยูใ่นดัชนี 

- มมีลูคา่ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อยา่งนอ้ย 200 
ลา้นเหรยีญ (USD) สําหรับหลักทรัพยท์เีป็นองคป์ระกอบของดัชนี
ในปัจจุบนัอยูแ่ลว้ (Existing Constituents) จะตอ้งมมีลูคา่ตาม
ราคาตลาดอยา่งนอ้ย 160 ลา้นเหรยีญ USD เพอืทจีะยังคงรวม
คํานวณในดชันตีอ่ไปได ้

- มกีารจดทะเบยีนในตลาดหลัก (Primary Lisiting) ในกลุม่ประเทศที
พัฒนาแลว้, เกาหลใีต ้หรอืไตห้วัน 

- มมีลูคา่การซอืขายเฉลยีรายวนัในรอบ 6 เดอืน อยา่งนอ้ย 2 ลา้น
เหรยีญ USD สําหรับหลักทรัพยท์เีป็นองคป์ระกอบของดัชนใีน
ปัจจบัุนอยูแ่ลว้ (Existing Constituents) จะตอ้งมมีลูค่าตามราคา
ตลาดอย่างนอ้ย 1.4 ลา้นเหรยีญ USD เพอืทจีะยังคงรวมคํานวณใน
ดัชนีต่อไปได ้

- มจํีานวนหลักทรัพยท์ซีอืขายอยูใ่นตลาด (Free Float) อยา่งนอ้ย
รอ้ยละ 10 ของจํานวนหุน้ทังหมด หรอืมลูค่าตามราคาตลาดของ
หลักทรัพยท์ซีอืขายอยู่ในตลาด (Free Float Market 
Capitalization) อยา่งนอ้ย 1 พันลา้นเหรยีญ USD 

- สําหรับหลักทรัพยท์เีป็นองคป์ระกอบของดัชนีในปัจจุบนัอยูแ่ลว้ 
(Existing Constituents) หลักทรัพยท์ไีมม่คีะแนน Index Score 
เป็นบวก หรอืมสัีดสว่นรายไดจ้ากธรุกจิทเีกยีวขอ้งกับธรุกจิวดิโีอ
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เกมสแ์ละ/หรอือสีปอรต์ นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของรายไดท้งัหมด จะ
ไมผ่่านเกณฑก์ารคัดเลอืกหลักทรัพย ์และไม่ถกูรวมอยูใ่นดัชนี 

- หากในวันคัดเลอืกหลักทรัพย ์มหีลักทรัพยอ์ยู ่40 หลักทรัพย ์
บรษัิททจีะถูกเพมิเขา้ไปในดชันี จะตอ้งอยู่ใน 10 อนัดับแรก และมี
สดัสว่นรายไดอ้ยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของรายไดท้ังหมดมาจากธรุกจิ
ทเีกยีวขอ้งกับวดิโีอเกมสแ์ละ/หรอือสีปอรต์ ในกรณนีี หลักทรัพยท์ี
อยู่อนัดับทา้ยสดุในดัชนี จะถกูตัดออกไป 

 

นําหนักของหลักทรัพยซ์งึเป็นสว่นประกอบในดัชนี 

หลักทรัพยท์อียูใ่น Index ถูกถว่งนําหนักตามเกณฑ ์Free Float 
Market Capitalization ในชว่งทมีกีาร Rebalance ทกุรอบครงึปี โดย
มเีงอืนไขดังน ี 

- หลักทรัพยแ์ตล่ะตัวจะมนํีาหนักไมเ่กนิรอ้ยละ 6 และมนํีาหนักอยา่งนอ้ย
รอ้ยละ 0.3 

- หลักทรัพยแ์ต่ละตัวทมีนํีาหนักเกนิรอ้ยละ 5 เมอืรวมกนัแลว้นําหนัก
จะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 40 ของนําหนักของดัชนี และหลักทรัพยท์ี
เหลอืจะมนํีาหนักไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 4.5 

- ดัชนี จะมกีาร Rebalance ทกุครงึปี ในวนัทําการสดุทา้ยของเดอืน
มกราคมและเดอืนกรกฎาคม 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 

ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) 
หมายถงึ ความเสยีงทมีูลค่าของหลักทรัพยท์กีองทุนรวมลงทุนจะเปลยีนแปลงเพมิขนึหรอืลดลงจากปัจจัย
ภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทังในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซงึพจิารณาได ้
จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทนุรวมมคี่า SD สูง แสดงวา่กองทุนรวมมคีวาม
ผนัผวนจากการเปลยีนแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 
 

2. ความเสียงจากการดําเนินธุรกจิของผู ้ออกตราสาร (Business Risk) หมายถงึ ความสามารถในการ
ดําเนินธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ 
และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซงึจะถูกสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทมีกีารขนึหรอืลงในขณะนันๆ 
 

3. ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลยีนแปลง ของ
อัตราแลกเปลยีนมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทนุรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทเีงนิ
บาทออ่น แต่ขายทํากําไรในช่วงทบีาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกนัหากกองทุน
รวมลงทุนในชว่งทบีาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทบีาทอ่อน ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขนึกวา่เดมิดว้ยเชน่กัน 
ดังนัน การป้องกนัความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีนจงึเป็นเครอืงมอืสําคัญในการบรหิารความเสยีงดังกลา่ว 

 
4. ความเสยีงของประเทศทลีงทุน (Country Risk) คอื ความเสยีงทเีกดิจากการเปลยีนแปลงภายในประเทศที

กองทนเขา้ไปลงทนุเชน่ การเปลยีนแปลงผูบ้รหิาร, การเปลยีนแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุนื  ๆ
จนทําใหไ้มส่ามารถชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทกํีาหนด 

แนวทางการบรหิารเพอืลดความเสยีง: 
บรษัิทจัดการจะวเิคราะหปั์จจัยต่างๆรวมทังตดิตามสถานการณ์การเปลยีนแปลงทอีาจมผีลกระทบต่อราคา
และยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักไดต้ามความเหมาะสม ซงึจะเป็นการชว่ยลดผลกระทบ
ตอ่ราคามลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 
5. ความเสยีงจากการลงทุนในสญัญาซอืขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) สัญญาซอืขายลว่งหนา้บาง

ประเภทอาจมกีารขนึลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพยพ์นืฐานดังนันหากกองทนุมกีารลงทุนในหลักทรัพย์
ดังกลา่วยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผนัผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์นืฐาน (Underlying Security) 

 แนวทางการบรหิารเพอืลดความเสยีง : 
 กองทนุอาจจะลงทุนในสัญญาซอืขายลว่งหนา้ทมีตัีวแปรเป็นอัตราแลกเปลยีน โดยมวีัตถุประสงคเ์พอืลดความ

เสยีงเท่านัน ทังนีการป้องกันความเสยีงดังกล่าวอาจทําใหก้องทุนเสยีโอกาสทจีะไดร้ับผลตอบแทนทเีพมิขนึ
หากอัตราแลกเปลยีนมีการเปลยีนแปลงไปในทางตรงขา้มกับทกีองทุนคาดการณ์ไวอ้ย่างไรก็ดกีองทุนยังคงมี
ความเสยีงจากการทคู่ีสญัญาไมป่ฏบิัตติาม ดังนัน เพอืลดความเสยีงดังกลา่วกองทนุจะทําธรุกรรมกับธนาคารที
มกีฎหมายเฉพาะจัดตังขนึหรอืธนาคารพาณชิย ์
 

6. ความเสยีงจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสยีงทเีกดิจาก
การเปลยีนแปลงภายในประเทศทกีองทุนลงทุน เชน่ การเปลยีนแปลงทางการเมอืง ขอ้กําหนด กฎเกณฑห์รอื
นโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซงึรวมถงึสาเหตุอนืๆ ทอีาจทําใหไ้มส่ามารถชําระหนีไดต้รง
ตามระยะเวลาทกํีาหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทุนเกดิความเสยีงจากสัญญาสวอ้ป และ/หรือสัญญาฟอรเ์วริด์ได ้
ซงึมผีลตอ่ผลตอบแทนทกีองทนุจะไดร้ับจากการลงทนุ 

แนวทางการบรหิารเพอืลดความเสยีง : 
บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การเปลยีนแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจัยพนืฐานต่างๆของประเทศทกีองทนลงทุนอย่างใกลช้ดิ เพือประเมนิความเสยีงจากการลงทุนในประเทศ
นันๆเพอืลดความเสยีงในสวนน ี
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7. ความเสยีงจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสีง่ผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรือความมันคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวน
มากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทงันี การลงทนุแบบกระจุกตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี  

1. ตราสารหนภีาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีกีารจัดอนัดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอนัดับทสีามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทผีูรั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอือยู่ใน
อนัดับทสีามารถลงทนุได ้

(2) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk) เกดิ
จากกองทุนลงทนุในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสีง่ผลกระทบต่อ
อตุสาหกรรมนัน กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทผีันผวนมากกวา่กองทุนทกีระจายการลงทุนในหลายหมวด
อตุสาหกรรม 

(3) ความเสียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนงึมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ทังนี ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารที
ผูอ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทยซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทผีันผวนมากกวา่กองทุนทกีระจายการลงทุน
ในหลายประเทศ 

8. ความเสยีงทผีลตอบแทนของกองทุนไมเ่ทา่กบัอตัราผลตอบแทนของดชัน ี(Tracking Error Risk) 
กองทนุมวัีตถุประสงคใ์นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้าย) ใหใ้กลเ้คยีง
กับดัชนีอา้งองิ โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่าย) เมอืเทยีบกับดัชนีอา้งองิ (Tracking Error) ไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีทมีเีหตุ
จําเป็นหรอืสภาวะตลาดไมเ่ออือํานวย อาจมบีางขณะทคี่า Tracking Error มากกวา่รอ้ยละ 5.00 ตอ่ปีได ้
 

9. ความเสยีงจากความแตกต่างระหว่างราคาซือขายและมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนต่อหน่วย
ลงทนุ (Risk from Difference between NAV/Unit and Trading Price)  

บรษัิทจัดการกําหนดใหผู้ดู้แลสภาพคล่องพยายามทําหนา้ทเีพือใหร้าคาซอืขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด 
ยูไนเต็ด ฮีโร่ อทีีเอฟ ในตลาดรองสะทอ้นมูลค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน
ดังกล่าวไดอ้ย่างใกลเ้คยีงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซอืขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง 
เมือเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทมีเีหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เออือํานวย อาจมบีางขณะทคี่าความผันผวนของการ
ซอืขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมอืเทยีบกับ มูลคา่หน่วยลงทุนทคํีานวณจากมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน 
มากกวา่รอ้ยละ 5.00 ตอ่ปีได ้

 


