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UOB Smart Greater China : UOBSGC 

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

 

กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในผูอ้อก 
จงึมคีวามเสีย่งทีผู่ล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจ านวนมาก 
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นโยบายการลงทนุ 

เนน้การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Greater China Fund Class A SGD Accซึง่บรหิารและจัดการโดย 

UOB Asset Management ประเทศสงิคโปร ์โดยกองทุนดังกล่าวมนีโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบรษัิทที่

ด าเนนิธรุกจิในเขตปกครองพเิศษฮอ่งกง จนี และไตห้วัน โดยตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ขา้ไปลงทนุสว่นใหญ ่ไดแ้ก ่ตลาดฮอ่งกง 

ตลาดเซีย่งไฮ ้ตลาดเซิน้เจิน้ และตลาดไตห้วัน โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่ 80% ของ NAV กองทนุ และกองทนุจะ

น าเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่ 80% ของ NAV 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ป้องกนั

ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ (Hedging) เท่านัน้ แต่จะไม่ลงทุนในตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง 

(Structured Notes) 

 

นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

เนน้การลงทนุในหลักทรัพยต์ราสารทนุของบรษัิททีด่ าเนนิธรุกจิในเขตปกครองพเิศษฮอ่งกงจนี และไตห้วัน โดย

ตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ขา้ไปลงทนุสว่นใหญ ่ไดแ้ก ่ตลาดฮอ่งกง ตลาดเซีย่งไฮ ้ตลาดเซิน้เจิน้ และตลาดไตห้วัน 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : www.uobam.com.sg 

 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ เกรธเธอร ์ไชน่า มุง่หวังใหผ้ลการด าเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลัก (Passive 
Management) 

2. United Greater China Fund Class A SGD Acc  (กองทนุหลัก) มกีลยทุธก์ารบรหิารแบบเชงิรกุ (Active Management) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร? 
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1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจน
ต า่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและท าใหข้าดทนุได ้

2. ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไป 

3. ผูล้งทุนที่ตอ้งการกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ โดยควรเป็นเงนิลงทุนส่วนที่
สามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุไดใ้นระดับปานกลางถงึคอ่นขา้งสงู ผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บสว่นใหญ่
มาจากก าไรสว่นตา่งของราคาหลักทรัพย ์และดอกเบีย้รับ 

 
 

กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดร้ับผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. กองทนุมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น อาจท าใหผู้ล้งทนุไดร้ับผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้ับเงนิคนื
ต า่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้อาจมตีน้ทนุส าหรับการท าธรุกรรมป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นในอนาคตได ้ซึง่
ท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 

2. กองทนุรวมนี้ลงทนุในกองทนุหลักทีล่งทนุกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจนี ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการ
กระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

3. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดังนัน้ 
หากผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหก้องทุนตอ้งเลิกกองทุนรวมไดโ้ดย             
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 
 

ต า่                                                            สงู 
 

 

 
 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) (ขอ้มลู เดอืนมนีาคม 2564) 

ต า่                                                               สงู 
 

 

ต า่                                                               สงู 
 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Consumer Discretionary และ IT 

ต า่                                                     สงู 

 

    
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในสาธารณรัฐประชาชนจนี 

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น(Exchange rate risk) 

ต า่                                                           สงู 

 

 

หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น 0% ของเงนิลงทนุใน

ตา่งประเทศ 

(ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2563) 

ทัง้นีส้ามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

≤ 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% 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 

การลงทนุกระจกุตัวใน   

ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจกุตัวใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 

การลงทนุกระจกุตัวราย

ประเทศรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ เกรธเธอร ์ไชนา่ 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

หน่วยลงทนุ : United Greater China FundClass A 
SGDAcc(SG9999001093) 

99.12 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ United Greater China Fund (Master Fund) 

 

หมายเหต:ุ ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00142/UOBSGC 

และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

 
 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 

หนว่ยลงทนุของกองทนุ 

ระหวา่งประเทศ 99.26% 

Financials
13.86%

Communication 
Services 10.95%

Consumer 
Discretionary

24.57%
Information 
Technology

16.92%

Materials 1.97%

Consumer Staples
5.71%

Health care
7.58%

Industrials
12.50%

Others 2.88%
Cash 3.06%

หนว่ยลงทนุของกองทนุ
ระหวา่งประเทศ

99.12%

อืน่ๆ 0.88%

UOB Smart Greater China United    Greater China Fund Class A SGD Acc 

   ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563                  ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00142/UOBSGC
http://www.uobam.com.sg/
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หมายเหต:ุ  

- คา่ธรรมเนยีมตามรายการดงักลา่วไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั 

(ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญชเีรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0635 เป็นตน้ 

 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00142/UOBSGC 

 

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 3.00 1.50 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 3.00 1.50* 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 1.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 1.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 500 หน่วย  

หรอืเศษของ 500 หน่วย ทีท่ าการโอน 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 
 

หมายเหต ุ:ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

1.6050

0.0321

0.1284
0.0716

1.8371

0.00

1.00

2.00

3.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ  

1.6050 

สงูสดุไมเ่กนิ

0.06206 

สงูสดุไมเ่กนิ  

0.1284 

สงูสดุไมเ่กนิ

2.33046 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ

0.5350 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 

 

หมายเหต:ุ ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

สามารถดขูอ้มลูกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

 

 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 1.0000% ของ NAV 

หมายเหต:ุขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
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1. ดชันชีีว้ดั คอื MSCI AC Golden Dragon Indexทีป่รบัคา่ใหอ้ยูใ่นสกลุเงนิบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น
จาก Bloomberg ซึง่ดชันดีงักลา่วเป็นดชันเีปรยีบเทยีบของกองทนุ United Greater China ซึง่เป็น
กองทนุหลกั (Master Fund) 

 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 
ผลการด าเนนิงาน 

 

 
 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี คอื -28.8601% 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 15.77% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Greater China Equity 

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00142/UOBSGC 

6. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการ
ด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00142/UOBSGC 

หมายเหต:ุขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
 

 

36.96%

9.06%

-19.21%

30.98%

0.49%

27.08%

15.36%

-15.40%

30.82%

5.18%

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

2563 2562 2561 2560 2559

UOBSGC

Benchmark

ผลตอบแทนกองทนุรวม 36.96% 5.53% 95 25.05% 25 36.84% 5 6.45% 50 9.68% 25 5.60% 25 1.35%

ผลตอบแทนตัวชีว้ดั 27.08% 7.76% 75 23.72% 50 27.00% 25 7.43% 25 11.27% 25 8.01% 5 4.47%

ความผันผวนของกองทนุ 22.70% 8.55% 5 14.63% 5 23.11% 50 17.66% 25 15.77% 5 16.66% 25 20.23%

ความผันผวนของตัวชีว้ดั 21.04% 7.26% 5 12.25% 5 21.43% 25 16.49% 5 14.93% 5 15.26% 5 18.29%

Percentileกองทนุ
ต ัง้แตจ่ดัต ัง้

กองทนุ
YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี

*ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00142/UOBSGC
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ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Greater China Equity ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

 
 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 

3. ผลการด าเนินงานของกองทุนที่การเปรยีบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้ก าหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภทเดยีวกัน
ในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

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

•25th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

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

•75th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

•95th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

 

  

ผลการด าเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ  

มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต 

 

หมายเหต:ุ ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

 

 

 

 

 

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

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัทีจ่ดทะเบยีน 4 ธันวาคม 2550 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้: ทกุวนัท าการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดท าการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ าหนด 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป   : ไมก่ าหนด 

วนัท าการขายคนื: ทกุวนัท าการตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื       :  ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต า่                  :  ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื    :  ภายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัถดัจากวนัค านวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวนัหยดุท าการใน
ตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบั
ธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวนัหยดุท าการใน
ตา่งประเทศดงักลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุสามารถดวูนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวนัไดท้ี ่
www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 1 กรกฎาคม 2556 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 18 เมษายน 2557 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

 

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

2. บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 

3. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

4. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2638-5500 

5. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 

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

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

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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8. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5050 

9. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 

10. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 

11. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000,0-2099-7000 

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จ ากดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 

13. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

14. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

16. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

18. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2782-2400 

19. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 

20. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 

21. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 

22. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

23. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

24. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จ ากดั : โทรศพัท ์0-2697-3700 

25. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 

26. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสทจี ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2351-1800 

27. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตีี ้จ ากดั : โทรศพัท ์0-2343 9555 

28. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 

29. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1327,0-2359-0000 

30. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 

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

32. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 

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

0-2861-6090 

34. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

35. ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

36. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

37. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

38. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 

39. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 

40. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

41. บรษัิท หลกัทรัพย ์ทสิโก ้จ ากดั : โทรศพัท ์0-2633-6000, 0-2080-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลงั 1 ปี เทา่กบั 60.79% 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
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ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้        
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th  /Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่ง
จากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงวา่ส านักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรอง
ถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้ 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มูลส าคัญ ณ วันที ่31 มนีาคม 2564 แลว้ดว้ย
ความระมัดระวังในฐานะผูร้ับผดิชอบในการด าเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และ
ไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคญัผดิ 
 

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชน

ไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 
อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบถงึปรมิาณ
การซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยค านวณจากมลูคา่ทีต่ ่ากวา่
ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมา
ยอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uobam.co.th/
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สาระส าคญัของกองทนุรวมตา่งประเทศ  

ชือ่กองทนุ United Greater China Fund Class A SGD Acc 

ประเภท กองทนุเปิด 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

ขนาดกองทนุ 160.04 ลา้นเหรยีญดอลลารส์งิคโ์ปร ์(ณ วนัที ่31 ก.ค. 50) 

การจา่ยเงนิปนัผล ไมม่ ี

วนัทีเ่สนอขาย ทกุวนัท าการของประเทศสงิคโปร ์ภายในเวลา 3.00 PM (ตามและรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ เวลาของสงิคโปร)์ 

บรษิทัจดัการ UOB Asset Management ประเทศสงิคโปร ์

ผูด้แูลผลประโยชน ์ HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited 

วนัทีเ่สนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้
แรก 

ระหวา่งวนัที ่28 เมษายน 2540 – 29 พฤษภาคม 2540 

วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ 3 กรกฎาคม 2538 

แหลง่ขอ้มลู www.uobam.com.sg 

ขอ้มูลความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัจดัการและผูจ้ดัการกองทุนตา่งประเทศ (Master Fund) และการเรยีก

เก็บคา่ธรรมเนยีมคา่ใชจ้า่ย 

1.โครงสรา้งการถอืหุน้ระหวา่งบรษัิทจัดการและ UOBAMSG 

ปัจจุบันบรษัิทจัดการมUีOB Asset Management LTD. (Singapore) (“UOBAMSG”) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่มสีัดสว่นการถอืหุน้

รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดของบรษัิทจัดการ โดยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของ UOBAMSG เป็นหนึง่ในคณะกรรมกรรมการ

ของบรษัิทจัดการซึง่รับผดิชอบในการวางกลยุทธแ์ละก ากับดูแลการด าเนนิธุรกจิโดยรวมของบรษัิทจัดการแต่ไม่รวมถงึการ

บรหิารจัดการประจ าวนั (day-to-day operation) และการลงทนุของกองทนุภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ 

 

2.รายละเอยีดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย 

กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ(Master Fund)ทีบ่รหิารโดย UOBAMSG โดยมกีารจ่ายค่าธรรมเนียม

บรหิารกองทุน (Management Fee) และค่าธรรมเนียมอืน่  ๆเชน่ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่านายทะเบยีน เป็นตน้

ใหแ้กก่องทนุ Master Fund ตามมาตรฐานการปฏบิตัใินอตุสาหกรรมหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุโดยทั่วไปของการลงทนุรปูแบบ

Feeder fund หรอื Fund of funds ทีล่งทุนในต่างประเทศ และเป็นการด าเนนิธุรกจิในทางปกตทิี ่UOBAMSG ไดเ้รยีกเก็บ

จากผูล้งทนุอืน่ ๆ  ในประเภทเดยีวกนัเป็นการทั่วไปตามรายละเอยีดทีก่ าหนดในหนังสอืชีช้วนของกองทนุ Master Fund 

บรษัิทจัดการมคีวามเห็นวา่ การลงทนุในกองทนุ Master Fund ไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เนือ่งจากกองทนุรวม
ของบรษัิทจัดการไดรั้บสทิธปิระโยชนแ์ละมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของกองทนุ Master Fund อยูใ่น
ระดับมาตรฐานทีเ่ทยีบเท่าหรอืไม่ดอ้ยกวา่สทิธปิระโยชน์และหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีก่องทุน Master Fundของ UOBAMSG
เสนอหรอืเรยีกเก็บจากผูล้งทนุประเภทสถาบนัรายอืน่ๆ 
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี ้(Credit Risk) หมายถงึ ความเสีย่งจากตราสารทีก่องทนุรวม
ไปลงทนุทีอ่าจจะมกีารผดินัดช าระหนี ้

2. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลกัทรัพย์
ทีก่องทนุรวมลงทนุจะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัย
ทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทุนรวม 
หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพยส์งู 

3. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country and Political Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ภายในประเทศ เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง 

4. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของ
อัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งที่
เงนิบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหาก
กองทุนรวมลงทุนในชว่งทีบ่าทแข็งและขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิ
ดว้ยเชน่กัน ดังนัน้ การป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืส าคัญในการบรหิารความเสีย่ง
จากดงักลา่ว อาจป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุรวม : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกนัความเสีย่งขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณาวา่
จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่

5. ความเสีย่งทางธุรกจิ (Business Risk ) หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากผลการด าเนนิงานของผูอ้อกตราสาร
ทีก่องทนุไปลงทนุ ซึง่เกดิจากการเปลีย่นแปลงความสามารถในการท าก าไรของบรษัิท โดยเฉพาะมสีาเหตจุาก
ภาวะการแขง่ขนั ความผดิพลาดของผูบ้รหิาร เป็นตน้ ท าใหผู้ล้งทนุในตราสารตอ้งสญูเสยีเงนิลงทนุได ้

6. ความเสีย่งจากขอ้จ ากดัการน าเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิ
จากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทนุลงทุน เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง ขอ้ก าหนด กฎเกณฑ ์
หรอืนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตุอืน่ๆ ทีอ่าจท าใหไ้ม่สามารถช าระหนี้ได ้
ตรงตามระยะเวลาทีก่ าหนด รวมถงึอาจท าใหก้องทนุเกดิความเสีย่งจากสญัญาสวอป และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์
ได ้ซึง่มีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรั้บจากการลงทุน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การ
เปลีย่นแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพืน้ฐานต่างๆ ของประเทศที่
กองทุนลงทุนอย่างใกลช้ดิ เพือ่ประเมนิความเสีย่งจากการลงทุนในประเทศนัน้ๆ ซึง่อาจชว่ยลดความเสีย่งใน
สว่นนีไ้ด ้

7. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการที่
กองทุนไปลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพคล่องในการซือ้ขาย หรอืมสีภาพคล่องนอ้ย ทัง้นี้สภาพคล่องของ    
ตราสารอาจจะขึน้อยูก่บัสภาพขนาดของตลาดตราสารทนุของแตล่ะประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุ 

8. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการด าเนินงานทีผ่ันผวน
มากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดงันี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับที่
สามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
อตุสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกลา่วอาจมผีลการด าเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลายหมวด
อตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทนุลงทนุ
ในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่อ้อกเสนอขายอยูใ่น
ประเทศไทยซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม เป็นตน้ กองทนุ
ดงักลา่วอาจมผีลการด าเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 


