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United Global Healthcare RMF (UHCRMF)

กองทนุรวมตราสารทนุ

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund

กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 

(Retirement Mutual Fund : RMF)
กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม (Sector Fund) 

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :    
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
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หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

“รองรบักองทนุสํารองเลีย้งชพี” 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชือ่ United Global Healthcare Fund 
โดยไดรั้บการอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทนุและจดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร ์(Singapore) และอยูภ่ายใต ้
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศสงิคโปร ์โดยอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของ Monetary Authority of 
Singapore (MAS) ซึง่เป็นสมาชกิของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United Global Healthcare Fund เพยีง
กองทนุเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ หรอื
ตามอัตราสว่นทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด แตท่ัง้นี้ จะลงทนุในตา่งประเทศ 
โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยสว่นทีเ่หลอืจะ
ลงทนุในทรัพยส์นิตามประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่ 
หรอืหลายอยา่งตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทนุ
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายกองทนุทีกํ่าหนดไว ้
กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตรา
แลกเปลีย่นเงนิโดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกันความเสีย่ง (Hedging) ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งอาจมี
ตน้ทนุสําหรับการทําธรุกรรมป้องกนัความเสีย่ง โดยอาจทําใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลง
จากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้  
 
นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทนุ United Global Healthcare Fund  มวีัตถปุระสงคใ์นการลงทนุทีเ่นน้ลงทนุในตราสารทนุของ
บรษัิททีดํ่าเนนิธรุกจิ Healthcare ในตลาดหลักทรัพยท์ั่วโลก ซึง่มกีารบรหิารจัดการโดย UOB Asset 
Management Limited  

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลกัไดจ้าก : www.uobam.com.sg 

 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ มุ่งหวังใหผ้ลการดําเนินงาน
เคลือ่นไหวตามกองทนุหลกั (passive management) 

2. กองทนุ United Global Healthcare Fund (กองทนุหลกั) มกีลยทุธก์ารบรหิารแบบเชงิรกุ (Active 
Management) 

 

 

 

 

 

 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร ? 
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1. เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผูล้งทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวม
ตา่งประเทศ เพือ่สง่เสรมิการออมระยะยาวเพือ่การเลีย้งชพีหลังเกษียณอายรุวมทัง้การไดรั้บสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยควรเป็นเงนิลงทุนส่วนที่
สามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทุนไดใ้นระดับสูง โดยผลตอบแทนทีก่องทุนจะไดรั้บส่วน
ใหญม่าจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 

2. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ 
หรอืลดลงจนตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้

3. ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทนุใน 
ตราสารหนีท้ัว่ไป 

4. ผูล้งทนุทีต่อ้งการกระจายการลงทนุไปยงัหุน้กลุม่ Healthcare 
 
 
กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีต่อ้งการใชเ้งนิลงทนุในสว่นนีก้อ่นอายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ์ 

2. ผูล้งทนุทีอ่ายเุกนิ 55 ปีบรบิรูณ์ แตต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นถอืหน่วยลงทนุครบ 5 ปี  

3. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1.กองทนุไทยนําเงนิไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลักเป็นสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ กองทนุนีจ้งึ
มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงนิบาทและสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ ทัง้นี้ กองทุนไทยอาจ
ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ เป็นเหตุใหก้องทนุไทยมี
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น จงึอาจทําใหผู้ล้งทนุไดรั้บผลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บ
เงนิคนืตํา่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

2. กองทนุหลักจะนําเงนิไปลงทนุตอ่ในหลายหลายสกลุเงนิตามแตล่ะประเทศทีก่องทนุหลักไปลงทนุ 
ทัง้นี ้กองทนุหลกัอาจป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ 

3.กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient 
Portfolio Management) จงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมอืน่ 

4.กองทนุหลักไมไ่ดร้ะบเุกีย่วกับ Total Junk Limit ไว ้ทําใหอ้าจลงทนุไดต้ัง้แต ่0%-100% แตอ่ยา่งไรก็ตาม
กองทนุไทยจะควบคมุดแูล (monitor) ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล เฮลทแ์คร ์เพือ่การเลีย้งชพี มนีโยบายการลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทนุ United Global Healthcare Fund (กองทนุหลกั)ซึง่กองทนุหลกัดงักลา่วมนีโยบายการลงทนุ
เฉพาะเจาะจงในหมวดอตุสาหกรรม จงึอาจมคีวามเสีย่งและความผันผวนของราคาสงูกวา่กองทนุรวม
ทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลหมวด
อตุสาหกรรมดงักลา่วเพือ่ประกอบการตดัสนิใจลงทนุดว้ย 

6.ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีไปจําหน่าย โอน จํานํา 
หรอืนําไปค้ําประกนัได ้

7.ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะไม่ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏบิัตติามเงื่อนไขการลงทุน และ
จะตอ้งคนืสทิธปิระโยชนท์างภาษีทีเ่คยไดรั้บภายในกําหนดเวลา มฉิะนัน้จะตอ้งชําระเงนิเพิม่และเบีย้
ปรับตามกฎหมาย 

8.ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนท์างภาษีทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่
การเลีย้งชพี รวมทัง้สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรับคูม่อืการลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการกองทุน
รวมหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

9.กองทนุรวมนี้ลงทนุกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่ง
ของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย (ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

10.กองทนุรวมอาจมกีารกระจกุตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมด ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทนุ
รวมไดโ้ดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 

 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) (ขอ้มลู ณ วนัที ่30  ธนัวาคม 2563) 
 

                          ตํา่                                                                                             สงู 
     

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 
                                                             

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) (ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 
 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม Healthcare  

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา  

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

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตัว
ในผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา่                  สงู

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ตํา่                                    สงู

การลงทนุกระจกุตัวใน
รายประเทศรวม 

 ตํา่                                                    สงู 
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ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

                 ตํา่                                                                                                   สงู 

 

 

 
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น รอ้ยละ 87.30%ของเงนิลงทนุใน

ตา่งประเทศ 

(ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั การป้องกนัความเสีย่ง fx 
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  UHCRMF                       United Global Healthcare Fund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563                        ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 
 
ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล เฮลทแ์คร ์เพือ่การเลีย้งชพี 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 
หน่วยลงทนุ : United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF 
(SG9999001176) 

90.39 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
 
ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ United Global Healthcare Fund (Master Fund)  

 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูของกองทนุทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00406 
และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลักไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV

Pharmaceuticals
19.83%

Biotechnology
26.81%

Health Care 
Equipment 

21.15%
Managed

Health Care
7.83%

Life Sciences 
Tools & 
Services
7.79%

Health Care 
Facilities
1.87 %

Health Care 
Supplies 1.78 %

Health Care 
Services
3.08%

Others
1.38%

Cash
8.48 %

หน่วยลงทนุ
ของกองทนุ
ระหวา่ง
ประเทศ 
90.39 %

อืน่ ๆ 9.61 %
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หมายเหต ุ:   

- คา่ธรรมเนยีมตามรายการดงักลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0116 เป็นตน้  
 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลงั 3 ปีไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00406 
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 
 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 1.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 1.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก     1.00**    0.25*** 
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

 

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแต่
ละคนไมเ่ทา่กนัได ้ 

** เป็นอตัราไมเ่กนิรอ้ยละของมลูคา่หน่วยลงทนุของวนัทําการลา่สดุกอ่นหนา้วนัทํารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุแตไ่ม่
ตํา่กวา่ 200 บาท โดยบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะเรยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยตรงเมือ่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุยืน่คําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

*** คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วจะเรยีกเก็บในกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปยังกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใต ้
การบรหิารของบรษัิทจัดการอืน่ ทัง้นีใ้นกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี
ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว 

หมายเหต:ุ  ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 

1.6050

0.0321 0.2140 0.0123

1.8634

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ *

สงูสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.70175 

คา่ธรรมเนยีม 
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 คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 
 
 
หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

 
 
คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.9650% ของ NAV 
 

หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
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           ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่  Health Care ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

 
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์

(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 
 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับ

กองทนุประเภทเดยีวกนัในระดบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  

•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 

•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  

 

เมือ่ผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีล่งทุน สามารถนําไปเปรียบเทยีบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์าม

ตาราง จะทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

ผลการดําเนนิงานในอดตี /ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุมไิดเ้ป็นสิง่
ยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 

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

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 25 สงิหาคม 2558 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้ : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 

วนัทําการขายคนื : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื      :  ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                 :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื   :  ภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันถัดจากวันคํานวณมลูคา่
ทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วย
ลงทุนของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยมใิห ้
นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผูป้ระกอบ
ธุรกจิการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะใน
ทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิท
จัดการกองทุนรวมไดร้ะบุเกีย่วกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไวแ้ลว้ในเว็บไซด์ของบรษัิท
จัดการ 

หมายเหต ุ สามารถดวูันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมูลคา่ทรัพยส์นิรายวัน
ไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 25 สงิหาคม 2558 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 25 สงิหาคม 2558 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

 
* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ
 

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

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

3. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

4. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 

5. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 

6. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1558 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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7. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2016-8600

8. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์ 0-2658 -5050 

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

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

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

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 

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

14. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 

16. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2782-2400 

18. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 

19. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2660 6677 

20. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

21. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

22. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2697-3700 

23. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 

24. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบี ีเอสท ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-1111 

25. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 

26. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1327,0-2359-0000 

27. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จํากดั(มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 

28. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 

29. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั :              

โทรศพัท ์0-2861-5508, 0-2861-6090 

30. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท0์-2696-0000 , 0-2796-0000 

31. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

32. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

33. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

34. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 

35. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 

36. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 6.16% 

 หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
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ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th   

 Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 การลงทุนในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครอง
เงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่า
สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกัน
ราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทาน
ขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสําคัญ ณ วันที ่12 มกราคม 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และ
ไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคญัผดิ 
 

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
(โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติของสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย) 
 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ ้
ลงทุนทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการ
กองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณจากมลูคา่ทีตํ่่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) : หมายถงึ ความเสีย่งที่
มูลค่าของหลักทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนจะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ 
สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากค่า 
standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวาม
ผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การ
เปลีย่นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ย
สกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น แตข่ายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาท
กลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทนุรวมลงทนุในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าท
อ่อน ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมดว้ยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคญัในการบรหิารความเสีย่งจากดงักลา่ว ซึง่ทําไดด้งัตอ่ไปนี ้คอื 

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจาก
อัตราแลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนรวมในการ
พจิารณาวา่จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่ 

3. ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) หมายถงึ สัญญา
ซือ้ขายลว่งหนา้บางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หาก
กองทุนมกีารลงทุนในหลักทรัพยด์ังกล่าวย่อมทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกว่าการลงทุนใน
หลกัทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

4. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country and Political Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการ
เปลีย่นแปลงภายในประเทศ เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง 

5. ความเสีย่งของการนําเงนิออกจากประเทศทีล่งทนุ (Repatriation Risk) เป็นความเสีย่งที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
ขอ้กําหนด กฎเกณฑ ์หรอืนโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจ
ทําใหไ้มส่ามารถชําระหนี้ไดต้รงตามระยะเวลาทีกํ่าหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทนุเกดิความเสีย่งจาก
สัญญาสวอป และ/หรอืสัญญาฟอรเ์วริด์ได ้ซึง่มผีลต่อผลตอบแทนทีก่องทุนจะไดรั้บจากการลงทุน 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ 
ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศทีก่องทุนลงทุนอย่างใกลช้ดิ เพื่อประเมนิความ
เสีย่งจาการลงทนุในประเทศนัน้ๆ ซึง่อาจชว่ยลดความเสีย่งในสว่นนีไ้ด ้

6. ความเสีย่งทางธรุกจิ (Business Risk ) หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากผลการดําเนนิงานของผู ้
ออกตราสารทีก่องทุนไปลงทุน ซึง่เกดิจากการเปลีย่นแปลงความสามารถในการทํากําไรของบรษัิท 
โดยเฉพาะมสีาเหตจุากภาวะการแขง่ขัน ความผดิพลาดของผูบ้รหิาร เป็นตน้ ทําใหผู้ล้งทนุในตราสาร
ตอ้งสญูเสยีเงนิลงทนุได ้

7. ความเสีย่งอุตสาหกรรมหรอืกลุม่อุตสาหกรรม (Sector Risk) เนื่องจากกองทนุหลักเป็น
กองทนุทีเ่นน้ลงทนุในอตุสาหกรรม Health Care เพยีงอตุสาหกรรมเดยีว ซึง่ปัจจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ตลาดนัน้ๆ หรือปัจจัยทางเศรษฐกจิที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อ
มลูคา่ของหลกัทรัพย/์ทรัพยส์นิทีก่องทนุหลกัลงทนุ 
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8. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk)  

(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration 
Risk) เกดิจากกองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิ
เหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อการดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรือความมั่นคงของผูอ้อกตราสารราย
ดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลายผู ้
ออกตราสาร 

 ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดงันี ้ 
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความ
น่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector 
Concentration Risk) เกดิจากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV 
รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการ
ดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม  

(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) 
เกดิจากกองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไมร่วมถงึ
การลงทนุในตราสารทีผู่อ้อกเสนอขายอยูใ่นประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่
ประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานที่
ผันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 
ขอ้มลูกองทนุหลกั 
 
ลกัษณะสําคญัของกองทนุ United Global Healthcare Fund 

ชือ่กองทนุ : United Global Healthcare Fund 

ผูจ้ดัการกองทนุ : UOB Asset Management Ltd. 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 21 สงิหาคม 2000 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ (Equity Fund) 

อายโุครงการ: ไมกํ่าหนด 

การจา่ยเงนิปนัผล : ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ผูเ้ก็บรกัษา
ทรพัยส์นิของกองทนุ: 

Trustee: State Street Trust (SG) Limited 

Custodian: State Street Bank and Trust Company 
ISIN Code  SG9999001176.USD 

Website http://www.uobam.com.sg/ 
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ขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัจดัการและผูจ้ดัการกองทนุตา่งประเทศ (Master Fund) 
และการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมคา่ใชจ้า่ย 
 
1.  โครงสรา้งการถอืหุน้ระหวา่งบรษิทัจดัการ และ UOBAMSG 
ปัจจบุัน บรษัิทจัดการม ีUOB Asset Management LTD. (Singapore) (“UOBAMSG”) เป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ มสีัดสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดของบรษัิทจัดการ โดยประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารของ UOBAMSG เป็นหนึง่ในคณะกรรมกรรมการของบรษัิทจัดการซึง่รับผดิชอบในการวางกล
ยทุธแ์ละกํากบัดแูลการดําเนนิธรุกจิโดยรวมของบรษัิทจัดการ แตไ่มร่วมถงึการบรหิารจัดการประจําวัน 
(day-to-day operation) และการลงทนุของกองทนุภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ 

2.   รายละเอยีดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย  
กองทนุรวมลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ (Master Fund) ทีบ่รหิารโดย UOBAMSG  
โดยมกีารจ่ายค่าธรรมเนียมบรหิารกองทุน (Management Fee) และค่าธรรมเนียมอืน่ๆ เชน่ 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่นายทะเบยีน เป็นตน้ ใหแ้กก่องทนุ Master Fund ตาม
มาตรฐานการปฏบิัตใินอตุสาหกรรมหลักทรัพยจั์ดการกองทนุโดยทั่วไปของการลงทนุรปูแบบ Feeder 
fund หรอื Fund of funds ทีล่งทนุในตา่งประเทศ และเป็นการดําเนนิธรุกจิในทางปกตทิี ่UOBAMSG 
ไดเ้รยีกเก็บจากผูล้งทนุอืน่ ๆ ในประเภทเดยีวกนัเป็นการทั่วไป ตามรายละเอยีดทีกํ่าหนดในหนังสอืชี้
ชวนของกองทนุ Master Fund    
บรษัิทจัดการมคีวามเห็นวา่ การลงทนุในกองทนุ Master Fund ไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์เนือ่งจากกองทนุรวมของบรษัิทจัดการไดรั้บสทิธปิระโยชน ์และมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบ
ตามขอ้กําหนดและเงือ่นไขของกองทนุ Master Fund อยูใ่นระดับมาตรฐานทีเ่ทยีบเทา่หรอืไมด่อ้ย
กวา่สทิธปิระโยชนแ์ละหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีก่องทนุ Master Fund ของ UOBAMSG เสนอหรอื
เรยีกเก็บจากผูล้งทนุประเภทสถาบนัรายอืน่ ๆ 
 


