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UOB Smart Greater China : UOBSGC 

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทเีนน้ลงทนุแบบมคีวามเสยีงตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี30 กรกฎาคม 2564 
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นโยบายการลงทุน 

เนน้การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Greater China Fund Class A SGD Accซงึบรหิารและจัดการโดย 
UOB Asset Management ประเทศสงิคโปร์ โดยกองทุนดังกล่าวมนีโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบรษัิทที
ดําเนินธุรกจิในเขตปกครองพเิศษฮ่องกง จนี และไตห้วัน โดยตลาดหลักทรัพยท์เีขา้ไปลงทุนสว่นใหญ่ ไดแ้ก ่ตลาดฮอ่งกง 
ตลาดเซยีงไฮ ้ตลาดเซนิเจนิ และตลาดไตห้วัน โดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกวา่ 80% ของ NAV กองทนุ และกองทนุจะ
นําเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่ 80% ของ NAV 

ทังนี บรษัิทจัดการอาจลงทนุในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) ทมีตัีวแปรเป็นอัตราแลกเปลยีนเพอืป้องกัน
ความเสยีงทจีะเกดิขนึ (Hedging) เท่านัน แต่จะไม่ลงทุนในตราสารทีมลัีกษณะของสัญญาซอืขายล่วงหนา้แฝง 
(Structured Notes) 
 
นโยบายการลงทุนของกองทุนตา่งประเทศ 

เนน้การลงทุนในหลักทรัพยต์ราสารทุนของบรษัิททดํีาเนินธุรกจิในเขตปกครองพเิศษฮ่องกงจีน และไตห้วัน โดย
ตลาดหลักทรัพยท์เีขา้ไปลงทนุสว่นใหญ ่ไดแ้ก ่ตลาดฮอ่งกง ตลาดเซยีงไฮ ้ตลาดเซนิเจนิ และตลาดไตห้วัน 

คุณสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : www.uobam.com.sg 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทนุเปิด ยูโอบ ีสมารท์ เกรธเธอร ์ไชน่า มุ่งหวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลอืนไหวตามกองทนุหลัก (Passive 
Management) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร? 
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1. ผูล้งทนุทสีามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทกีองทนุรวมไปลงทนุ ซงึอาจจะปรับตัวเพมิสงูขนึ หรอืลดลงจน
ตํากว่ามลูคา่ทลีงทนุและทําใหข้าดทนุได ้

2. ผูท้สีามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทดีกีวา่การลงทนุในตราสารหนี
ทวัไป 

3. ผูล้งทุนทีตอ้งการกระจายความเสียงโดยการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ โดยควรเป็นเงนิลงทุนส่วนที
สามารถยอมรับความเสยีงจากการลงทุนไดใ้นระดับปานกลางถงึค่อนขา้งสงู ผลตอบแทนทกีองทุนจะไดรั้บสว่นใหญ่
มาจากกําไรสว่นต่างของราคาหลักทรัพย ์และดอกเบยีรับ 

 
 

กองทนุรวมนไีมเ่หมาะกบัใคร 

ผูล้งทนุทเีนน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนดีพีอ 
 

 

 

 

 

คําเตอืนทสํีาคญั  

1. กองทุนมคีวามเสยีงจากอตัราแลกเปลยีน อาจทําใหผู้ล้งทนุไดรั้บผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลยีนหรอืไดรั้บเงนิคนื
ตํากวา่เงนิลงทุนเรมิแรกได ้อาจมตีน้ทุนสําหรับการทําธรุกรรมป้องกันความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีนในอนาคตได ้ซงึ
ทําใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทเีพมิขนึ 

2. กองทุนรวมนีลงทุนในกองทนุหลักทลีงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไตห้วัน ผูล้งทุนจงึควร
พจิารณาการกระจายความเสยีงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย  

3. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด ดังนัน 
หากผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงใหก้องทุนตอ้งเลิกกองทุนรวมไดโ้ดย             
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร? 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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แผนภาพแสดงตําแหนง่ความเสยีงของกองทนุรวม 

 

ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 

ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทุน (Market risk) (ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564) 
 

ตํา                                                            สงู 
 

 

 
 
ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk)  

ตํา                                                               สงู 
 

 

ตํา                                                               สงู 
 

 

ตํา                                                     สงู 

 

    
หมายเหตุ : กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในสาธารณรัฐประชาชนจนีและประเทศไตห้วัน 

 
ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีน (Exchange rate risk) (ขอ้มลู ณ วันท ี30 มถินุายน 2564) 

ตํา                                                           สงู 
 

 
หมายเหตุ :  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีนคดิเป็น 0% ของเงนิลงทนุใน

ตา่งประเทศ 

ทงันสีามารถดคูําอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคาํอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 
 

 

≤ 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% 

ทังหมด / เกอืบทังหมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผนัผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การป้องกนัความเสยีง fx 

การลงทนุกระจุกตัวใน   
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

การลงทนุกระจุกตัวราย
ประเทศรวม 
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ชอืทรพัยส์นิและการลงทุนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทุนเปิด ยโูอบ ีสมารท์ เกรธเธอร ์ไชนา่ 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

หน่วยลงทนุ : United Greater China Fund Class A SGD Acc (SG9999001093) 96.61 

(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564) 
 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ United Greater China Fund (Master Fund) 

 

หมายเหต:ุ ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัท ี31 พฤษภาคม 2564 

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

และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: www.uobam.com.sg 

 

 
 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 

Information 
Technology

20.02%

Consumer 
Discretionary

19.56%

Financials 15.68%
Communication 

Services 10.70%

Industrials 9.99%

Consumer Staples
4.87%

Health care 3.79%

Real Estate 3.35%

Others 4.91% Cash 7.13%

หนว่ยลงทนุของกองทนุ
ระหวา่งประเทศ 

96.61%

อนืๆ 3.39%

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

  ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564        ขอ้มลูกองทุนหลกั ณ วนัท ี31 พฤษภาคม 2564 
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หมายเหต:ุ (ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564) 

- คา่ธรรมเนียมตามรายการดังกลา่วไดร้วมภาษีมลูคา่เพมิหรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใดทํานองเดยีวกัน 
(ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้่ายอนืๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญชเีรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0635 เป็นตน้ 
 

ทังน ีสามารถดูคา่ธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ ี: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00142/UOBSGC 

 
 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

ค่าธรรมเนียมการขาย 3.00 1.50 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ 3.00 1.50* 

ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื 1.00 ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก 1.00 ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 500 หน่วย  
หรอืเศษของ 500 หน่วย ททํีาการโอน 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* กรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 
 

(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564) 

 

1.6050

0.0321
0.1284

0.0716

1.8371

0.00

1.00

2.00

3.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอนืๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทคีณุจะไดร้บั  
ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
1.6050 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.06206 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.1284 

สูงสดุไมเ่กนิ
2.33046 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.5350 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 

 
หมายเหตุ: ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วนัท ี31 พฤษภาคม 2564  

สามารถดขูอ้มลูกองทนุหลักทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: www.uobam.com.sg 

 

 
คา่ตอบแทนทไีดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 1.0000% ของ NAV 

(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถุินายน 2564) 
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1. ดชันชีวีดั คอื MSCI AC Golden Dragon Index ทปีรบัคา่ใหอ้ยูใ่นสกลุเงนิบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลยีน
จาก Bloomberg ซงึดชันดีงักลา่วเป็นดชันเีปรยีบเทยีบของกองทุน United Greater China ซงึเป็น
กองทุนหลกั (Master Fund) 

 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 
ผลการดําเนนิงาน 

 

 
 

3. กองทุนนเีคยมผีลขาดทุนสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี คอื -28.8601% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 15.22% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทุนรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Greater China Equity 

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

6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
- ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

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

(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564) 

36.96%

9.06%

-19.21%

30.98%

0.49%

27.08%

15.36%
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30.82%
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-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

2563 2562 2561 2560 2559

UOBSGC

Benchmark

*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Greater China Equity ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564 

 
 
 

ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบับเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทุนทจีะถูกเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดยีวกัน
ในระดับเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทุนอนัดับท ี5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

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

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

4. ผลตอบแทนทมีอีายเุกนิหนงึปีนันมกีารแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
 

เมอืผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทลีงทุน สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซน็ตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทลีงทนุนันอยูใ่นช่วงทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 
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ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
  

ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทเีกยีวขอ้งกับผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ  

มไิดเ้ป็นสงิยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

 

หมายเหต:ุ ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วันท ี31 พฤษภาคม 2564 

คุณสามารถดขูอ้มลูกองทนุหลักทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: www.uobam.com.sg 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 4 ธันวาคม 2550 

อายุโครงการ ไมก่ําหนด 

การซอืและขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทาํการซอื: ทกุวันทําการตงัแตเ่วลาเรมิเปิดทาํการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขนัตําของการซอืครังแรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขนัตําของการสงัซอืครังถัดไป   : ไมกํ่าหนด 

วนัทาํการขายคนื: ทกุวนัทําการตงัแตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขนัตําของการขายคนื       :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขนัตาํ                  :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื    :  ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัถัดจากวนัคํานวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุทําการใน
ตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจดัการกองทนุตา่งประเทศทมีลีกัษณะในทาํนองเดยีวกบั
ธรุกจิการจดัการกองทนุรวมซงึบรษัิทจดัการกองทนุรวมไดร้ะบเุกยีวกบัวันหยุดทําการใน
ตา่งประเทศดงักลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุสามารถดวูนัทําการซอืขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวนัไดท้ ี
www.uobam.co.th 

รายชอืผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทนุน ี

นางสาววรรณจนัทร ์องึถาวร* 1 กรกฎาคม 2556 

นายกติตพิงษ์ กังวานเกยีรตชิยั* 18 เมษายน 2557 

นายฐติริัฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทเีป็นผูจ้ดัการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพมิเตมิ 

 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 1. ธนาคารยูโอบ ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555  

2. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2626-7777 

3. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทร ีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7111 

4. บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

5. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 

6. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 

ขอ้มลูอนืๆ 
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7. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2016-8600 

8. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5050 

9. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-8000 

11. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั : โทรศัพท ์0-2680-1234 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2949-1999 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2782-2400 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2217-8888 

20. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอส์ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2857-7000 

21. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เมอรช์นั พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 

22. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888 

23. บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

24. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จํากัด : โทรศัพท ์0-2697-3700 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2841-9000 

26. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2351-1800 

27. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีีต ีจํากดั : โทรศัพท ์0-2343-9555 

28. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

29. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1327 หรอื 0-2359-0000 

30. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2080-2888 

31. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2088-9797 

32. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

33. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากัด : โทรศัพท ์0-2861-5508,  0-2861-6090   

34. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

35. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2633-6000 

36. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2009-8888  

37. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-5100 

38. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-6222 

39. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2022-5000 

40. บรษัิท เมืองไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2274-9400 

41. บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2080-6000, 0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื ทบีรษัิทจัดการแตง่ตังขนึ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผี่านมายอ้นหลงั 1 ปี เทา่กบั 44.51% 

(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถุินายน 2564) 
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ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชชีวน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทอียู่ : ชนั 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขท ี173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้        
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

Website : www.uobam.co.th   

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณบีรษัิทจดัการมธีรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ ี
www.uobam.co.th 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทงัไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสยีง
จากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดร้ับอนุมัตจิดัตงัและอยูภ่ายใตก้ารกาํกับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรอง
ถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชชีวนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทเีสนอขายนัน 
ทงัน ีบรษัิทจดัการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชชีวนสว่นสรุปขอ้มูลสาํคญั ณ วนัท ี30 กรกฎาคม 2564 แลว้ดว้ย
ความระมัดระวงัในฐานะผูร้ับผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักลา่วถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และ
ไมทํ่าใหผู้อ้นืสาํคญัผดิ 
 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพอืใหผู้ล้งทนุทราบถงึปรมิาณ
การซอืขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทนุของผูจ้ัดการกองทนุไดด้ยีงิขนึ โดยคํานวณจากมูลคา่ทตีํากวา่
ระหวา่งผลรวมของมูลคา่การซอืทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลคา่การขายทรัพยส์นิทกีองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผ่านมา
ยอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกัน 
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สาระสาํคญัของกองทนุรวมตา่งประเทศ  

ชอืกองทนุ United Greater China Fund Class A SGD Acc 
ประเภท กองทนุเปิด 
อายโุครงการ ไม่กําหนด 
ขนาดกองทนุ 160.04 ลา้นเหรยีญดอลลารส์งิคโ์ปร ์(ณ วนัท ี31 ก.ค. 50) 
การจา่ยเงนิปนัผล ไม่ม ี
วนัทเีสนอขาย ทกุวันทําการของประเทศสงิคโปร ์ภายในเวลา 3.00 PM (ตามและรับซอืคนื

หน่วยลงทนุ เวลาของสงิคโปร)์ 
บรษิทัจดัการ UOB Asset Management ประเทศสงิคโปร ์
ผูด้แูลผลประโยชน ์ HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited 
วนัทเีสนอขายหนว่ยลงทุนครงั
แรก 

ระหวา่งวันท ี28 เมษายน 2540 – 29 พฤษภาคม 2540 

วนัทจีดทะเบยีนกองทนุ 3 กรกฎาคม 2538 
แหลง่ขอ้มลู www.uobam.com.sg 

ขอ้มูลความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัจดัการและผูจ้ดัการกองทุนตา่งประเทศ (Master Fund) และการเรยีก
เก็บคา่ธรรมเนยีมคา่ใชจ้า่ย 

1.โครงสรา้งการถอืหุน้ระหวา่งบรษัิทจัดการและ UOBAMSG 

ปัจจบุันบรษัิทจัดการมUีOB Asset Management LTD. (Singapore) (“UOBAMSG”) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญม่สีดัสว่นการถอืหุน้
รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทังหมดของบรษัิทจัดการ โดยประธานเจา้หนา้ทบีรหิารของ UOBAMSG เป็นหนึงในคณะกรรมกรรมการ
ของบรษัิทจัดการซงึรับผดิชอบในการวางกลยุทธแ์ละกํากับดูแลการดําเนินธุรกจิโดยรวมของบรษัิทจัดการแต่ไม่รวมถงึการ
บรหิารจดัการประจําวนั (day-to-day operation) และการลงทนุของกองทนุภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ 
 
2.รายละเอยีดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย 

กองทนุรวมลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ(Master Fund)ทบีรหิารโดย UOBAMSG โดยมกีารจา่ยคา่ธรรมเนยีม
บรหิารกองทุน (Management Fee) และคา่ธรรมเนียมอนื  ๆเชน่ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่นายทะเบยีน เป็นตน้
ใหแ้กก่องทนุ Master Fund ตามมาตรฐานการปฏบิตัใินอตุสาหกรรมหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุโดยทวัไปของการลงทนุรูปแบบ
Feeder fund หรอื Fund of funds ทลีงทนุในตา่งประเทศ และเป็นการดําเนนิธุรกจิในทางปกตทิ ีUOBAMSG ไดเ้รยีกเก็บ
จากผูล้งทนุอนื ๆ  ในประเภทเดยีวกนัเป็นการทวัไปตามรายละเอยีดทกํีาหนดในหนังสอืชชีวนของกองทนุ Master Fund 

บรษัิทจดัการมคีวามเห็นวา่ การลงทุนในกองทนุ Master Fund ไม่ไดก้อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เนอืงจากกองทนุรวม
ของบรษัิทจัดการไดรั้บสทิธปิระโยชนแ์ละมหีนา้ทคีวามรับผดิชอบตามขอ้กําหนดและเงอืนไขของกองทนุ Master Fund อยูใ่น
ระดับมาตรฐานทเีทยีบเทา่หรอืไม่ดอ้ยกวา่สทิธปิระโยชนแ์ละหนา้ทคีวามรับผดิชอบทกีองทนุ Master Fundของ UOBAMSG
เสนอหรอืเรยีกเก็บจากผูล้งทนุประเภทสถาบนัรายอนืๆ 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 
ปจัจยัความเสยีงทสีําคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงจากความสามารถในการชําระหน ี(Credit Risk) หมายถงึ ความเสยีงจากตราสารทกีองทนุรวม
ไปลงทนุทอีาจจะมกีารผดินัดชาํระหน ี

2. ความเสยีงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) หมายถงึ ความเสยีงทมีลูคา่ของหลกัทรัพย์
ทกีองทนุรวมลงทนุจะเปลยีนแปลงเพมิขนึหรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัย
ทางการเมอืงทังในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซงึพจิารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม 
หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลยีนแปลงของราคาหลกัทรัพยส์งู 

3. ความเสยีงของประเทศทลีงทนุ (Country and Political Risk) คอื ความเสยีงทเีกดิจากการเปลยีนแปลง
ภายในประเทศ เชน่ การเปลยีนแปลงทางการเมอืง 

4. ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลยีนแปลง ของ
อัตราแลกเปลยีนมผีลกระทบตอ่มูลคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทุนรวมลงทนุดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในชว่งที
เงนิบาทอ่อน แตข่ายทํากําไรในชว่งทบีาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหาก
กองทุนรวมลงทุนในช่วงทบีาทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทบีาทอ่อน ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขนึกว่าเดมิ
ดว้ยเช่นกัน ดังนัน การป้องกันความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีนจงึเป็นเครืองมอืสําคัญในการบรหิารความเสยีง
จากดังกลา่ว อาจป้องกนัความเสยีงตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุรวม : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสยีงจาก
อตัราแลกเปลยีน เนอืงจากการป้องกันความเสยีงขนึอยูก่ับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณาวา่
จะป้องกนัความเสยีงหรอืไม ่

5. ความเสยีงทางธุรกจิ (Business Risk ) หมายถงึ ความเสยีงทเีกดิจากผลการดําเนนิงานของผูอ้อกตราสาร
ทกีองทนุไปลงทนุ ซงึเกดิจากการเปลยีนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบรษัิท โดยเฉพาะมสีาเหตจุาก
ภาวะการแขง่ขนั ความผดิพลาดของผูบ้รหิาร เป็นตน้ ทําใหผู้ล้งทนุในตราสารตอ้งสญูเสยีเงนิลงทนุได ้

6. ความเสยีงจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) หมายถงึ ความเสยีงทเีกดิ
จากการเปลยีนแปลงภายในประเทศทกีองทนุลงทนุ เชน่ การเปลยีนแปลงทางการเมอืง ขอ้กําหนด กฎเกณฑ ์
หรอืนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซงึรวมถงึสาเหตุอนืๆ ทอีาจทําใหไ้ม่สามารถชําระหนีได ้
ตรงตามระยะเวลาทกํีาหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทนุเกดิความเสยีงจากสญัญาสวอป และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์
ได ้ซงึมีผลต่อผลตอบแทนทกีองทุนจะไดร้ับจากการลงทุน ทังนี บริษัทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การ
เปลยีนแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพืนฐานต่างๆ ของประเทศที
กองทนุลงทุนอย่างใกลช้ดิ เพอืประเมนิความเสยีงจากการลงทุนในประเทศนันๆ ซงึอาจชว่ยลดความเสยีงใน
สว่นนไีด ้

7. ความเสยีงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) หมายถงึ ความเสยีงทเีกดิจากการที
กองทุนไปลงทุนในตราสารทีไม่มีสภาพคล่องในการซอืขาย หรือมีสภาพคล่องนอ้ย ทังนีสภาพคล่องของ    
ตราสารอาจจะขนึอยู่กบัสภาพขนาดของตลาดตราสารทนุของแตล่ะประเทศทกีองทนุเขา้ไปลงทนุ 

8. ความเสยีงจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตกุารณ์ทสีง่ผลกระทบต่อการ
ดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรือความมันคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการดําเนินงานทผีันผวน
มากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทงัน ีการลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดงัน ี 

1. ตราสารหนภีาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีกีารจดัอันดบัความนา่เชอืถอือยูใ่นอนัดบัทสีามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทผีูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอันดบัที
สามารถลงทนุได ้

(2) ความเสยีงจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนงึ (Sector Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสี่งผลกระทบต่อ
อตุสาหกรรมนัน กองทนุดงักลา่วอาจมผีลการดําเนินงานทผีันผวนมากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทุนในหลายหมวด
อตุสาหกรรม 
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(3) ความเสยีงจากการกระจกุตวัลงทนุในประเทศใดประเทศหนงึ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทนุลงทนุ
ในประเทศใดประเทศหนงึมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทงัน ีไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทผีูอ้อกเสนอขายอยูใ่น
ประเทศไทยซงึหากเกดิเหตกุารณ์ทสีง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม เป็นตน้ กองทนุ
ดงักลา่วอาจมผีลการดาํเนนิงานทผีนัผวนมากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายประเทศ 


