ื ชชวนส
ี
หน ังสอ
ว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ

ข้อมูล ณ ว ันที 30 กรกฎาคม 2564

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า
UOB Smart Greater China : UOBSGC

บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ี
กองทุนรวมทีเน้นลงทุนแบบมีความเสยงต่
างประเทศ

1

คุณกําล ังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
ึ หารและจั ดการโดย
เนน
้ การลงทุนในหน่ วยลงทุ นของกองทุน United Greater China Fund Class A SGD Accซงบริ
UOB Asset Management ประเทศสิงคโปร์ โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษั ทที
ดําเนินธุรกิจในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง จีน และไต ้หวัน โดยตลาดหลักทรัพย์ทเข
ี ้าไปลงทุนส่วนใหญ่ ได ้แก่ ตลาดฮ่องกง
ี
้ ตลาดเซนเจิ
ิ น และตลาดไต ้หวัน โดยเฉลียในรอบปี บัญชไี ม่น ้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน และกองทุนจะ
ตลาดเซยงไฮ
นํ าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บัญชไี ม่น ้อยกว่า 80% ของ NAV
ื
ทังนี บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซอขายล่
วงหน ้า (Derivatives) ทีมีตัวแปรเป็ นอัตราแลกเปลียนเพือป้ องกัน
ี
ื
ความเสยงที
จะเกิดขึน (Hedging) เท่านั น แต่จะไม่ลงทุนในตราสารทีมีลักษณะของสัญญาซอขายล่
วงหน ้าแฝง
(Structured Notes)
นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
เน ้นการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริษัททีดํ าเนินธุรกิจในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงจีน และไต ้หวัน โดย
่ งกง ตลาดเซยงไฮ
ี
้ ตลาดเซนเจิ
ิ น และตลาดไต ้หวัน
ตลาดหลักทรัพย์ทเข
ี ้าไปลงทุนสว่ นใหญ่ ได ้แก่ ตลาดฮอ
ึ ษาข ้อมูลกองทุนหลักได ้จาก : www.uobam.com.sg
คุณสามารถศก
กลยุทธ์การบริหารกองทุน
1. กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า มุ่งหวังให ้ผลการดําเนินงานเคลือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
Management)
2. United Greater China Fund Class A SGD Acc (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชงิ รุก (Active Management)

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า

1

กองทุนรวมนีเหมาะก ับใคร?
ึ
1. ผู ้ลงทุนทีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ ้นทีกองทุนรวมไปลงทุน ซงอาจจะปรั
บตัวเพิมสูงขึน หรือลดลงจน
ตํากว่ามูลค่าทีลงทุนและทําให ้ขาดทุนได ้
2. ผู ้ทีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี
ทัวไป
3. ผู ้ลงทุ นทีต ้องการกระจายความเส ียงโดยการลงทุ นในตราสารทุ นต่ างประเทศ โดยควรเป็ นเงินลงทุ นส่ วนที
ี
สามารถยอมรับความเสยงจากการลงทุ
นได ้ในระดับปานกลางถึงค่อนข ้างสูง ผลตอบแทนทีกองทุนจะได ้รับสว่ นใหญ่
มาจากกําไรส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ และดอกเบียรับ

กองทุนรวมนีไม่เหมาะก ับใคร
ผู ้ลงทุนทีเน ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ

ี
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสยงของกองทุ
นนี


อ่านหนังสือชีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู ้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ



ี
อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสยงของกองทุ
นรวมนีดีพอ

คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนทีสําค ัญ
1. กองทุนมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน อาจทําให ้ผู ้ลงทุนได ้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนหรือได ้รับเงินคืน
ี
ตํากว่าเงินลงทุนเริมแรกได ้ อาจมีต ้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้ องกันความเสยงจากอั
ตราแลกเปลียนในอนาคตได ้ ซงึ
ทําให ้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต ้นทุนทีเพิมขึน
2. กองทุนรวมนีลงทุนในกองทุนหลักทีลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไต ้หวัน ผู ้ลงทุนจึงควร
ี
พิจารณาการกระจายความเสยงของพอร์
ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด ้วย
3. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่ วยลงทุนของบุ คคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุนทังหมด ดังนั น
หากผู ถ้ ื อหน่ วยลงทุ น ดั งกล่ าวไถ่ ถ อนหน่ วยลงทุ นอาจมี ค วามเสี ยงให ก
้ องทุ นต อ
้ งเลิกกองทุ นรวมได ้โดย
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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ี
แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสยงของกองทุ
นรวม

ี
ํ ค ัญ
ปัจจ ัยความเสยงที
สา
ี
ความเสยงจากความผ
ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk) (ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564)
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

ตํา

สูง
≤ 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

>25%

ี
ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High concentration risk)
ตํา
การลงทุนกระจุกตัวใน
ผู ้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง
≤ 10%

10 - 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

ตํา

สูง
≤20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

ตํา
การลงทุนกระจุกตัวราย
ประเทศรวม

สูง
≤20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไต ้หวัน

ี
ความเสยงจากการเปลี
ยนแปลงอ ัตราแลกเปลียน (Exchange rate risk) (ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564)
ตํา
การป้ องกันความเสียง fx

สูง
ทังหมด / เกือบทังหมด

บางส่วน

ดุลยพินจ
ิ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนคิดเป็ น 0% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
ทังนีสามารถดูคําอธิบายความเสียงต่างๆได ้จากคําอธิบายเพิมเติมท ้ายเล่ม
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีลงทุน
สดส
% ของ NAV
อืนๆ 3.39%

Others 4.91%

Cash 7.13%

Information
Technology
20.02%

Real Estate 3.35%
Health care 3.79%
Consumer Staples
4.87%

Consumer
Discretionary
19.56%
Industrials 9.99%

หน่วยลงทุนของกองทุน
ระหว่างประเทศ
96.61%

Communication
Services 10.70%

Financials 15.68%

UOB Smart Greater China United

Greater China Fund Class A SGD Acc

ข้อมูล ณ ว ันที 30 มิถน
ุ ายน 2564

ข้อมูลกองทุนหล ัก ณ ว ันที 31 พฤษภาคม 2564

ื
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอทร
ัพย์สน
ิ 5 อ ันด ับแรกของกองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า
ทร ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน

% ของ NAV

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

96.61

(ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564)
ิ 5 อ ันด ับแรกของ United Greater China Fund (Master Fund)
ทร ัพย์สน

หมายเหตุ: ข ้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที 31 พฤษภาคม 2564
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00142/UOBSGC
และสามารถดูข ้อมูลของกองทุนหลักทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : www.uobam.com.sg
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได ้รับ
ดังนัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
3.00

2.00

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
สูงสุดไม่เกิน
2.33046

สูงสุดไม่เกิน
1.6050

1.8371

1.6050

1.00
สูงสุดไม่เกิน
0.06206

สูงสุดไม่เกิน
0.5350

สูงสุดไม่เกิน
0.1284
0.1284

0.0716

0.0321

0.00
การจัดการ

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ค่าใช ้จ่ายอืนๆ

นายทะเบียน

รวมค่าใช ้จ่าย

หมายเหตุ: (ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564)
- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวได ้รวมภาษีมล
ู ค่าเพิมหรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อนใดทํ
ื
านองเดียวกัน
(ถ ้ามี)
- ค่าใช ้จ่ายอืนๆข ้างต ้น เช่น ค่าสอบบัญชีเรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0635 เป็ นต ้น
ทังนี สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที :
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00142/UOBSGC

ค่าธรรมเนียมทเรี
ี ยกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการ

เก็ บจริง

สูงสุดไม่เกิน

ค่าธรรมเนียมการขาย

3.00

1.50

ั เปลียนหน่วยลงทุนเข ้า
ค่าธรรมเนียมการสบ

3.00

1.50*

ื น
ค่าธรรมเนียมการรับซอคื

1.00

ยกเว ้น

ั เปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการสบ

1.00

ยกเว ้น

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วย
ิ ธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสท

10 บาท ต่อหน่ วยลงทุน 500 หน่วย
หรือเศษของ 500 หน่วย ทีทําการโอน
ไม่ม ี

* กรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนสับเปลียนหน่วยลงทุนเข ้า บริษัทจัดการจะไม่คด
ิ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

(ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564)

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า
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ค่าธรรมเนียมของกองทุนหล ัก

หมายเหตุ: ข ้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที 31 พฤษภาคม 2564
สามารถดูข ้อมูลกองทุนหลักทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : www.uobam.com.sg

ค่าตอบแทนทีได้ร ับจากบริษ ัทจ ัดการต่างประเทศ (Rebate fee) : 1.0000% ของ NAV
(ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564)

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า
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ผลการดําเนินงานในอดีต
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได ้เป็ นสงยื
้ ัตราแลกเปลียน
1. ด ัชนีชวี ัด คือ MSCI AC Golden Dragon Index ทีปร ับค่าให้อยูใ่ นสกุลเงินบาท โดยใชอ
ึ ัชนีด ังกล่าวเป็นด ัชนีเปรียบเทียบของกองทุน United Greater China ซงเป
ึ ็น
จาก Bloomberg ซงด
กองทุนหล ัก (Master Fund)
2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ
ผลการดําเนินงาน
40.00%
30.00%

36.96%
30.98% 30.82%
27.08%

UOBSGC
Benchmark

20.00%

15.36%
9.06%

10.00%

5.18%
0.49%

0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%

-19.21%

2563

2562

-15.40%

2561

2560

2559

3. กองทุนนีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -28.8601%
4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 15.22% ต่อปี
5.

ประเภทกองทุนรวมเพือใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Greater China Equity
*คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00142/UOBSGC

6. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด

- ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดํ าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได ้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00142/UOBSGC
(ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564)
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Greater China Equity ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564

ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance)
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสงยื
2. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที www.aimc.or.th
3. ผลการดํ าเนินงานของกองทุ นทีการเปรียบเทีย บ แบ่งตามประเภทกองทุ นรวมภายใต ้ข ้อกํ าหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละชว่ งเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน
็ ต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น
ในระดับเปอร์เซน
•5th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
็ ต์ไทล์ (Top 25% performance)
•25th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 25 เปอร์เซน
•50th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median Performance)
•75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
็ ต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
•95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 95 เปอร์เซน
4. ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี นั นมีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
็ ต์ไทล์ตามตาราง จะ
เมือผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนําไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซน
ทราบว่ากองทุนทีลงทุนนั นอยูใ่ นช่วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั น
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ผลการดําเนินงานย้อนหล ังของกองทุนหล ัก

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข ้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
มิได ้เป็ นสงยื
หมายเหตุ: ข ้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที 31 พฤษภาคม 2564
คุณสามารถดูข ้อมูลกองทุนหลักทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : www.uobam.com.sg
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ข้อมูลอืนๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จา่ ย

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

วันทีจดทะเบียน

4 ธันวาคม 2550

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

การซือและขายคืนหน่วยลงทุน

ว ันทําการซือ: ทุกวันทําการตังแต่เวลาเริมเปิ ดทําการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขันตําของการซือครังแรก

: ไม่กําหนด

มูลค่าขันตําของการสังซือครังถัดไป : ไม่กําหนด
ว ันทําการขายคืน: ทุกวันทําการตังแต่เวลาเปิ ดทําการ ถึง 14.00 น.
มูลค่าขันตําของการขายคืน

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขันตํา

: ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั ถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให ้นับรวมวันหยุดทําการใน
ทรัพย์สน
ต่างประเทศของผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึงบริษัทจัดการกองทุนรวมได ้ระบุเกียวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว ้แล ้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ิ รายวันได ้ที
หมายเหตุ สามารถดูวน
ั ทําการซือขายหน่วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน
www.uobam.co.th
รายชือผู ้จัดการกองทุน

ชือ-นามสกุล

ว ันทีเริมบริหารกองทุนนี

นางสาววรรณจันทร์ อึงถาวร*

1 กรกฎาคม 2556

ั *
นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชย

18 เมษายน 2557

นายฐิตริ ัฐ รัตนสิงห์*

4 มิถน
ุ ายน 2562

นางสาวสิรอ
ิ นงค์ ปิ ยสันติวงศ์

19 มิถน
ุ ายน 2562

นายนพพล นราศรี

22 กุมภาพันธ์ 2564

* ปฎิบต
ั ห
ิ น ้าทีเป็ นผู ้จัดการกองทุนและผู ้จัดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน ้าเพิมเติม

ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

1. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
2. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
3. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
4. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
5. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
6. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
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7. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600
8. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
9. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
10. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
11. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000
12. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
13. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
14. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
15. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
16. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
17. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400
19. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
20. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอ์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
ั พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
21. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชน
22. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศั พท์ 0-2658-8888
23. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
24. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
25. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
26. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2351-1800
27. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต ี จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
28. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
29. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327 หรือ 0-2359-0000
30. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
31. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
32. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
33. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090
34. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000
35. ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
36. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
37. บริษัท หลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
38. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
39. บริษัท ฟิ ลลิปประกันชีว ต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
40. บริษัท เมืองไทยประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2274-9400
41. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2080-6000, 0-2633-6000
หรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือคืน ทีบริษัทจัดการแต่งตังขึน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 44.51%

(ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564)
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ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชีชวน
ร ้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ทีอยู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
Website : www.uobam.co.th
Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com

ธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที
www.uobam.co.th

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่ได ้อยู่ภายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสียง
จากการลงทุนซึงผู ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได ้รับอนุมัตจิ ด
ั ตังและอยูภ
่ ายใต ้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได ้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้รับรอง
ถึงความถูกต ้องของข ้อมูลในหนั งสือชีชวนของกองทุนรวม หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนั น
ทังนี บริษัทจัดการกองทุนรวมได ้สอบทานข ้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข ้อมูลสําคัญ ณ วันที 30 กรกฎาคม 2564 แล ้วด ้วย
ความระมัดระวังในฐานะผู ้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็จ และ
ไม่ทาํ ให ้ผู ้อืนสําคัญผิด
*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบัตข
ิ องภาคเอกชน
ไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
อ ัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงปริมาณ
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จัดการกองทุนได ้ดียงขึ
การซือขายทรัพย์สน
ิ น โดยคํานวณจากมูลค่าทีตํากว่า
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
ิ ทีกองทุน รวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือทรัพย์สน
ิ สุทธิเฉลียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
ย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
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ํ ค ัญของกองทุนรวมต่างประเทศ
สาระสา
ชือกองทุน
ประเภท
อายุโครงการ
ขนาดกองทุน
การจ่ายเงินปันผล
ว ันทีเสนอขาย
บริษ ัทจ ัดการ
ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
ว ันทีเสนอขายหน่วยลงทุนครงั
แรก
ว ันทีจดทะเบียนกองทุน
แหล่งข้อมูล

United Greater China Fund Class A SGD Acc
กองทุนเปิ ด
ไม่กําหนด
160.04 ล ้านเหรียญดอลลาร์สงิ ค์โปร์ (ณ วันที 31 ก.ค. 50)
ไม่ม ี
ทุกวันทําการของประเทศสิงคโปร์ ภายในเวลา 3.00 PM (ตามและรับซือคืน
หน่วยลงทุน เวลาของสิงคโปร์)
UOB Asset Management ประเทศสิงคโปร์
HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited
ระหว่างวันที 28 เมษายน 2540 – 29 พฤษภาคม 2540
3 กรกฎาคม 2538
www.uobam.com.sg

ั
ข้อ มูลความสมพ
ันธ์ระหว่างบริษ ัทจ ัดการและผูจ
้ ัดการกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) และการเรียก
้
เก็ บค่าธรรมเนียมค่าใชจา่ ย
1.โครงสร ้างการถือหุ ้นระหว่างบริษัทจัดการและ UOBAMSG
ั ส่วนการถือหุ ้น
ปั จจุบันบริษัทจัดการมีUOB Asset Management LTD. (Singapore) (“UOBAMSG”) เป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่มส
ี ด
ร ้อยละ 99.99 ของหุ ้นทังหมดของบริษัทจัดการ โดยประธานเจ ้าหน ้าทีบริหารของ UOBAMSG เป็ นหนึงในคณะกรรมกรรมการ
ของบริษั ทจัดการซึงรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจโดยรวมของบริษั ทจัดการแต่ไม่รวมถึงการ
บริหารจัดการประจําวัน (day-to-day operation) และการลงทุนของกองทุนภายใต ้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
2.รายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่าย
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ(Master Fund)ทีบริหารโดย UOBAMSG โดยมีการจ่ายค่าธรรมเนียม
บริหารกองทุน (Management Fee) และค่าธรรมเนียมอืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ และค่านายทะเบียน เป็ นต ้น
ให ้แก่กองทุน Master Fund ตามมาตรฐานการปฏิบต
ั ใิ นอุตสาหกรรมหลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยทัวไปของการลงทุนรูปแบบ
Feeder fund หรือ Fund of funds ทีลงทุนในต่างประเทศ และเป็ นการดําเนินธุรกิจในทางปกติท ี UOBAMSG ได ้เรียกเก็บ
จากผู ้ลงทุนอืน ๆ ในประเภทเดียวกันเป็ นการทัวไปตามรายละเอียดทีกําหนดในหนังสือชีชวนของกองทุน Master Fund
บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การลงทุนในกองทุน Master Fund ไม่ได ้ก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ เนืองจากกองทุนรวม
ของบริษัทจัดการได ้รับสิทธิประโยชน์และมีหน ้าทีความรับผิดชอบตามข ้อกําหนดและเงือนไขของกองทุน Master Fund อยูใ่ น
ระดับมาตรฐานทีเทียบเท่าหรือไม่ด ้อยกว่าสิทธิประโยชน์และหน ้าทีความรับผิดชอบทีกองทุน Master Fundของ UOBAMSG
เสนอหรือเรียกเก็บจากผู ้ลงทุนประเภทสถาบันรายอืนๆ
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คําอธิบายเพิมเติม
ี
ปัจจ ัยความเสยงที
สําค ัญเพิมเต ิม
1. ความเสียงจากความสามารถในการชําระหนี (Credit Risk) หมายถึง ความเสียงจากตราสารทีกองทุนรวม
ไปลงทุนทีอาจจะมีการผิดนัดชําระหนี
2. ความเสียงจากความผ ันผวนของราคาหล ักทร ัพย์ (Market Risk) หมายถึง ความเสียงทีมูลค่าของหลักทรัพย์
ทีกองทุนรวมลงทุนจะเปลียนแปลงเพิมขึนหรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัย
ทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เป็ นต ้น ซึงพิจารณาได ้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม
หากกองทุนรวมมีคา่ SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลียนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
3. ความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country and Political Risk) คือ ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ภายในประเทศ เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง
4. ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอ ัตราแลกเปลียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลียนแปลง ของ
อัตราแลกเปลียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด ้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที
เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบาทแข็ ง กองทุนรวมจะได ้เงินบาทกลับมาน ้อยลง ในทางกลับกันหาก
กองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทีบาทอ่อน ก็อาจได ้ผลตอบแทนมากขึนกว่าเดิม
ด ้วยเช่นกัน ดังนั น การป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนจึงเป็ นเครืองมือสําคัญในการบริหารความเสียง
จากดังกล่าว อาจป้องก ันความเสียงตามดุลยพินจ
ิ ของผูจ
้ ัดการกองทุนรวม : ผู ้ลงทุนอาจมีความเสียงจาก
อัตราแลกเปลียน เนืองจากการป้ องกันความเสียงขึนอยูก
่ ับดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่า
จะป้ องกันความเสียงหรือไม่
5. ความเสียงทางธุรกิจ (Business Risk ) หมายถึง ความเสียงทีเกิดจากผลการดําเนินงานของผู ้ออกตราสาร
ทีกองทุนไปลงทุน ซึงเกิดจากการเปลียนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจาก
ภาวะการแข่งขัน ความผิดพลาดของผู ้บริหาร เป็ นต ้น ทําให ้ผู ้ลงทุนในตราสารต ้องสูญเสียเงินลงทุนได ้
6. ความเสียงจากข้อจําก ัดการนําเงินลงทุนกล ับประเทศ (Repatriation Risk) หมายถึง ความเสียงทีเกิด
จากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนลงทุน เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง ข ้อกําหนด กฎเกณฑ์
หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึงรวมถึงสาเหตุอนๆ
ื ทีอาจทําให ้ไม่สามารถชําระหนีได ้
ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด รวมถึงอาจทําให ้กองทุนเกิดความเสียงจากสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิรด
์
ได ้ ซึงมีผลต่อผลตอบแทนทีกองทุนจะได ้รับจากการลงทุน ทังนี บริษั ทจั ดการจะติดตามสถานการณ์ การ
เปลียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพื นฐานต่างๆ ของประเทศที
กองทุนลงทุนอย่างใกล ้ชิด เพือประเมินความเสียงจากการลงทุนในประเทศนั นๆ ซึงอาจช่วยลดความเสียงใน
ส่วนนีได ้
7. ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสียงทีเกิดจากการที
กองทุนไปลงทุน ในตราสารทีไม่ม ีสภาพคล่องในการซือขาย หรือมีสภาพคล่องน ้อย ทั งนีสภาพคล่องของ
ตราสารอาจจะขึนอยู่กบ
ั สภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีกองทุนเข ้าไปลงทุน
8. ความเสียงจากการลงทุนกระจุกต ัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อการ
ดํ าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมันคงของผู ้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวน
มากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี
ทังนี การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีมีการจัดอันดับความน่าเชือถืออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได ้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู ้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารทีมีการจัดอันดับความน่าเชือถืออยูใ่ นอันดับที
สามารถลงทุนได ้
(2) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ ท ส่
ี งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
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(3) ความเสียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารทีผู ้ออกเสนอขายอยูใ่ น
ประเทศไทยซึงหากเกิดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต ้น กองทุน
ดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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