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United All China Equity Fund RMF 

 UCHINARMF 

กองทุนรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมเพอืการเลยีงชพี (Retirement Mutual Fund : RMF) 

กองทุนรวมทเีนน้ลงทนุแบบมคีวามเสยีงตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี31 สงิหาคม 2564 
 

 

“รองรับกองทนุสํารองเลยีงชพี” 

กองทนุนลีงทนุกระจกุตวัในผูอ้อก 
จงึมคีวามเสยีงทผีูล้งทนุอาจสูญเสยีเงนิลงทนุจาํนวนมาก 
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ทรพัยส์นิทกีองทนุรวมลงทนุ 

กองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชอื UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc 
(กองทนุหลัก) เพยีงกองทนุเดยีว โดยเฉลยีในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ซงึ
กองทุนหลักเป็นกองทุนทจัีดตังและบรหิารจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. และเป็นกองทุนที
จัดตังตามระเบยีบของ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities(UCITS)  จดทะเบยีนทปีระเทศ
ลักเซมเบริ์ก (Luxembourg)  ภายใตก้ารกํากับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซงึ
เป็นหน่วยงานกํากับดูแลดา้นหลักทรัพย์และตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีเป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทนุหลักมไิดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 

กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้งึสัญญาซอืขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทมีตัีวแปรเป็นอัตราแลกเปลยีนเงนิโดยมี
วัตถุประสงคเ์พอืป้องกันความเสยีง (Hedging) ตามหลักเกณฑท์คีณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขนึอยู่กับดลุยพนิิจของผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซงึ
การใชเ้ครอืงมอืป้องกันความเสยีงอาจมตีน้ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสยีง โดยอาจทําใหผ้ลตอบแทนของ
กองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทเีพมิขนึ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of 
Funds) หรือกองทุนรวมทีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็น
กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไม่ทําใหร้ะดับความเสยีงของการลงทุน (risk spectrum) เพมิขนึ ทังนี ให ้
เป็นไปตามดุลยพินิจของผูจั้ดการกองทุน โดยขนึอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน และตอ้งเป็นไปเพือประโยชน์
สูงสุดของ ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทังนี หากมีการเปลยีนแปลงดังกล่าวบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ก่อนการแกไ้ขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบรษัิทจัดการ หรือช่องทางอืนตามความ
เหมาะสมเวน้แตไ่ดรั้บการผอ่นผันจากสํานักงาน 

นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทุนหลักมนีโยบายการลงทุนในหุน้ และหลักทรัพยอ์นืทเีกยีวขอ้งกับตราสารทนุทอีอกโดยบรษัิททจัีดตังในประเทศ
จีนและบรษัิทอนื  ๆทีมีความสัมพันธ์ใกลช้ดิทางเศรษฐกจิกับประเทศจนี โดยการลงทุนจะประกอบดว้ยหลักทรัพย์ท ี  
จดทะเบยีนซอืขายในตลาดหลักทรัพยทั์งในประเทศจนี (onshore) และนอกประเทศจนี (offshore) 

ทังนี กองทุนหลักจะมี exposure ในหุน้ A-share ซงึเป็นหุน้ของบรษัิทจีนทีจดทะเบียนซอืขายในตลาดหลักทรัพย ์
Shanghai และตลาดหลักทรัพย ์Shenzhen โดยทําการซอืขายในสกลุเงนิหยวน (RMB) โดยกองทุนหลักจะลงทุนในหุน้ 
A-share ผา่น Shanghai-Hong Kong Stock Connect หรอื Shenzhen – Hong Kong Stock Connect 

กองทุนหลักสามารถลงทุนในสัญญาซอืขายลว่งหนา้ (derivatives) เพอืเพมิประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (efficient 
portfolio management) และเพือป้องกันความเสียง (hedging) ได ้อย่างไรก็ดี โดยปกติกองทุนหลักจะไม่ลงทุนใน 
derivatives ซงึรวมถงึการลงทุนเพอืป้องกันความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีน เนืองจากมกีลยุทธก์ารลงทุนในหุน้แบบเต็ม
อัตรา (fully invested) 

 คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลกัไดจ้าก : https://www.ubs.com/lu 
 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อคิวติ ีฟันด ์เพอืการเลยีงชพี มุ่งหวังใหผ้ลการดําเนินงานเคลอืนไหวตามกองทุน
หลัก (Passive management) 
2. UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc (กองทุ นหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active 
management) 
 
 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร ? 
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1. ผูล้งทนุสามารถถอืหน่วยลงทนุจนครบอาย ุ55 ปีบรบิรูณ์และถอืหน่วยลงทนุไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี 

2. ผูล้งทนุสามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทกีองทุนรวมไปลงทนุ ซงึอาจจะปรับตัวเพมิสงูขนึหรอื
ลดลงจนตํากวา่มลูคา่ทลีงทนุและอาจทําใหข้าดทนุได ้                 

3. ผูท้สีามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทดีกีวา่การลงทนุใน
ตราสารหนทีัวไป                     

4. เหมาะสําหรับเงนิลงทนุของผูล้งทุนทมีุง่หวังผลตอบแทนทดีจีากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ 
โดยควรเป็นเงนิลงทนุสว่นทสีามารถยอมรับความเสยีงจากการลงทนุไดใ้นระดับสงู โดยผลตอบแทนที
กองทนุจะไดรั้บสว่นใหญ่มาจากกําไรสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุ 
 

กองทนุรวมน ีไมเ่หมาะ กบัใคร 

1.ผูล้งทนุทเีนน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

2.ผูล้งทนุทตีอ้งการใชเ้งนิลงทนุในสว่นนีกอ่นอายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ ์

3.ผูล้งทนุทอีายเุกนิ 55 ปีบรบิรูณ์ แตต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นถอืหน่วยลงทนุครบ 5 ปี 

 

 
 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อย่าลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนดีพีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร ? 
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คําเตอืนทสํีาคญั  

1.กองทุนไทยนําเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ (USD)  
กองทุนนีจึงมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)  
ทังนี กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้เพือป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 
ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ ผูล้งทุนอาจไดร้ับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลยีนหรอืไดร้ับเงนิคนื
ตํากวา่เงนิลงทนุเรมิแรกได ้

2.กองทุนหลักจะนําเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) ไปลงทุนในหลักทรัพยใ์นรปูสกลุเงนิทอ้งถนิของประเทศ
ทลีงทนุ อยา่งไรก็ด ีกองทนุหลักมไิดล้งทุนในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพอืป้องกนัความเสยีง (FX Hedging) 
ดังนัน กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชน่า อคิวติ ีฟันด ์เพอืการเลยีงชพี จงึมคีวามเสยีงและอาจไดร้ับผล
ขาดทนุจากนโยบายดังกลา่วของกองทนุหลกั 

3.กองทุนหลักอาจลงทุนใน Credit Default Swap (protection seller) ในอัตราส่วนทีมากกว่ารอ้ยละ 20 
ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุไทย ทําใหก้องทนุรวมนีมคีวามเสยีงมากกวา่กองทนุรวมอนื 

4.เนอืงจากกองทนุนีลงทนุในตา่งประเทศ จงึมคีวามเสยีงททีางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการ
ในภาวะทเีกดิวกิฤตการณ์ทไีม่ปกต ิทําใหก้องทุนไม่สามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ  ซงึอาจ
สง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดร้ับเงนิคนืตามระยะเวลาทกีําหนด 

5.กองทุนมนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จงึมีความเสยีงดา้นการเมอืง 
เศรษฐกจิสังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลยีน กฎหมาย และ/หรอืขอ้จํากัดของประเทศ
ทกีองทนุเขา้ไปลงทนุ ซงึอาจจะสง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

6.กองทนุรวมนีลงทนุกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสยีง
ของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 
 
7.ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพอืการเลยีงชพีไปจําหน่าย โอน จํานํา 
หรอืนําไปคําประกนัได ้

8.ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะไม่ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏบิัตติามเงือนไขการลงทุน และ
จะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทเีคยไดร้ับภายในกําหนดเวลา มฉิะนันจะตอ้งชําระเงนิเพมิและเบยี
ปรับตามกฎหมาย 

9.ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลเกยีวกับสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ทรีะบุไวใ้นคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวม
เพือการเลียงชีพ รวมทังสอบถามรายละเอียดเพิมเตมิและขอรับคู่มือการลงทุนไดท้ีบรษัิทจัดการ
กองทนุรวมหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 

10.กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุทงัหมด ดังนัน หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสยีงใหก้องทนุตอ้ง
เลกิกองทุนรวมไดโ้ดยผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดท้ีเว็บไซต์ของบรษัิทจัดการ 
www.uobam.co.th 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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ปจัจยัความเสยีงทสํีาคญั 

ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทุน (Market risk) (ขอ้มูล ณ วนัท ี30 มถุินายน 2564) 
 

ตํา                                                                   สงู 
 

 

                     

ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk)  

ตํา                                                               สงู 
 

 

 
ตํา                                                               สงู 

 
  
 

 

ตํา                                                     สงู 
 

    
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจนี 
 
 

 

 

 

≤ 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% 

ความผนัผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจุกตัวใน  
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

การลงทนุกระจุกตัวราย
ประเทศรวม 
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ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Exchange rate risk) (ขอ้มูล ณ วันท ี30 มถุินายน 2564) 

                  

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอัตราแลกเปลยีนคดิเป็น รอ้ยละ 96.16%  
  ของเงนิลงทนุในต่างประเทศ 

ทังนี ท่านสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทังหมด / เกอืบทังหมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั การป้องกนัความเสยีง fx 

ตํา                   สงู 
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     UCHINARMF            UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc 

 

ขอ้มูล ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2564         ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วันท ี31 พฤษภาคม 2564       
 

ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก  
ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชนา่ อคิวติ ีฟนัด ์เพอืการเลยีงชพี 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    หน่วยลงทนุ : UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc 100.42 

2.    อนืๆ -0.42 
 

   (ขอ้มูล ณ วันท ี30 มถิุนายน 2564) 
 

ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบั  

UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc 
 

 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วนัท ี31 พฤษภาคม 2564 

คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00619 

และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.ubs.com/lu 

หน่วย
ลงทนุของ
กองทนุ
ระหวา่ง
ประเทศ 

100.42 %

อนื ๆ 
-0.42 %

Consumer 
Discretionary
18.80%

Others/Cash 
13.26%

Communication
Services 
15.02%

Financial 
Services  
15.91%

Consumer 
Staples 
13.38%

Health care 
11.28%

Real Estate 
4.76%

Information 
Technology 

2.53%

Industrials 
2.39%

Materials 
1.66%

Utility 1.01%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 
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หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันท ี30 มถิุนายน 2564 

- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมูลค่าเพมิหรือภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอนืใดทํานอง
เดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอนืๆขา้งตน้ เชน่  คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0732 เป็นตน้ 

-   ทังน ีสามารถดคูา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ ี 
       https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00619 

 
ค่าธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทุน (% ของมูลคา่หน่วยลงทนุ)* 

รายการ สูงสดุไมเ่กนิ เรยีกเก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนียมการขาย 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนียมการรับซอืคนื 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุออก    2.00**     0.25*** 
คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

หมายเหต ุทงัน ีคา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว ขา้งตน้เป็นอตัราทรีวมภาษีมลูคา่เพมิ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี หรอืภาษีอนืใดทํานอง
เดยีวกนั (ถา้ม)ี 

*   ทงัน ีบรษัิทจดัการอาจคดิคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกับผูส้งัซอืหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่ หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กันได ้
** อตัราไม่เกนิรอ้ยละของมูลคา่หน่วยลงทนุแตไ่มต่ํากวา่ 200 บาท โดยบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซอืคนืจะเรยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยตรงเมอืผูถ้อืหน่วยลงทนุยนืคําสงัสบัเปลยีนหน่วยลงทนุ 

***  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรียกเก็บในกรณีทเีป็นการสับเปลยีนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพือการเลยีงชพี
ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการอนื ทังน ีในกรณีทเีป็นการสบัเปลยีนหน่วยลงทุนระหวา่งกองทนุรวมเพอืการ
เลยีงชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจดัการ บรษัิทจดัการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว 

       (ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564) 

1.6050

0.0321 0.2140 0.0732

1.9243

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอนืๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนียมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทคีณุจะไดร้บั  
  ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.70175 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั  
 

ค่าธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมตา่งประเทศ 

ค่าธรรมเนยีมทเีก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

คา่ธรรมเนียมการสงัซอื ไมม่1ี 

คา่ธรรมเนียมการสงัขาย ไมม่ ี

ค่าธรรมเนยีมทเีก็บจากกองทนุ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ไมเ่กนิ 0.99% ตอ่ปี  

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทังหมด (Flat fee)2 ไมเ่กนิ 1.24% ตอ่ปี  

 

1. กองทนุหลักจะยกเวน้การเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการสงัซอืใหแ้กก่องทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชน่า อคิวติ ีฟันด ์เพอืการเลยีงชพี 
2. กองทนุหลักจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทังหมด (Flat fee) จากกองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชน่า อคิวติ ีฟันด ์เพอืการ
เลียงชีพ เท่านัน โดยจะไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียม On-going charge ทังนี Flat fee จะจ่ายจากทรัพยส์นิของกองทุนหลักสําหรับ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการบรหิารจัดการลงทุน ค่าแนะนําการลงทุน ค่าดูแลและรับฝาก
ทรัพยส์นิของกองทนุ และคา่ธรรมเนียมทเีกยีวกับการชําระเงนิ เป็นตน้ 

สามารถดคูา่ธรรมเนียมของกองทนุหลักทเีป็นปัจจบุันไดท้ ี: https://www.ubs.com/lu 

 

คา่ตอบแทนทไีดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee): 0.0000% ของNAV 

(ขอ้มลู ณ วันท ี30 มถินุายน 2564) 
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1. ด ัช นี ชี ว ัด  ด ัช นี  MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) ซึ ง เป็ น ด ัช นี
เปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานของกองทุนหลกั (Master Fund) ในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัปรบัดว้ย
อตัราแลกเปลยีนเพอืเทยีบคา่สกลุเงนิบาท ในสกลุ ณ วนัทคีํานวณผลตอบแทน 
 

2. ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 
 

 
 

3. กองทนุนเีคยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี (หรอืตงัแตจ่ดัตงักองทนุ) คอื -18.7160% 
 

4. ความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน (standard deviation) คอื 17.95% ตอ่ปี 
 

5. ประเภทกองทนุรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Greater China Equity 
 

คณุสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00619 
 

6. ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
 

- ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 
- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการ

ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

คุณสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00619 
 

   (ขอ้มูล ณ วันท ี30 มถิุนายน 2564) 
 
 

23.25%

16.90%

32.05%

12.70%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

2563 2562

UCHINARMF Benchmark

* ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่  Greater China Equity ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2564 

 
 

ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสงิยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 
3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทกีารเปรยีบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กําหนดของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับ
กองทนุประเภทเดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  
•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอันดับท ี50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 
•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
4. ผลตอบแทนทมีอีายเุกนิหนงึปีนันมกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมอืผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทลีงทุน สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง 
จะทราบวา่กองทนุทลีงทนุนันอยูใ่นชว่งทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 
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ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

 
ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทเีกยีวขอ้งกับผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็น
สงิยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัท ี31 พฤษภาคม 2564 

 คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.ubs.com/lu 
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นโยบายการจ่ายปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 14 สงิหาคม 2562 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

การซอืและขายคนื
หน่วยลงทนุ 

วนัทาํการซอื : ทกุวันทําการตงัแตเ่วลาเรมิเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขันตําของการซอืครังแรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขันตําของการสงัซอืครังถัดไป   : ไมกํ่าหนด 

วนัทาํการขายคนื : ทกุวันทําการ ตังแตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขันตําของการขายคนื     :  ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขันตํา                :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการถัดจากวนัคํานวณมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันทําการรับซอืคนื
หน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุทําการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการ
จัดการกองทนุตา่งประเทศทมีลัีกษณะในทํานองเดยีวกบัธุรกจิการจัดการกองทนุ
รวมซงึบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกยีวกับวนัหยดุทําการในเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ 

สามารถดวัูนทําการซอืขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิรายวันไดท้ ี
www.uobam.co.th 

 

รายชอืผูจั้ดการกองทุน 

 

 

 

 

ชอื-นามสกุล วนัทเีรมิบรหิารกองทนุน ี

นางสาววรรณจันทร ์องึถาวร* 14 สงิหาคม 2562 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 14 สงิหาคม 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 14 สงิหาคม 2562 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 14 สงิหาคม 2562 

นายนพพล นราศร ี 14 สงิหาคม 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทเีป็นผูจ้ัดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสัญญาซอืขายล่วงหนา้
เพมิเตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซอืคนื 

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

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

ขอ้มลูอนืๆ 
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3. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

4. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 

5. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์

0-2016-8600 

6. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์        

0-2658 -5050 

7. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 

8. บรษัิทหลักทรัพย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์       

0-2659-8000 

9. บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659 -7000, 0-2099-7000 

10. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากัด : โทรศัพท ์0-2680-1234 

11. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากัด : โทรศัพท ์0-2695-5000 

13. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

14. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2949-1999 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

16. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน): โทรศัพท ์0-2782-2400 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2779-9000 

18. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2857-7000 

19. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์นั พารท์เนอร ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2660-6677 

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

21. บรษัิทหลกัทรัพย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

22. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จํากัด: โทรศัพท ์0-2697-3700 

23. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2841-9000 

24. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2351-1800 

25. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตี ีจํากัด : โทรศัพท ์0-2343-9555 

26. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกันชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

27. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 

28. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอร่า จํากดั(มหาชน) : โทรศัพท ์0-2080-2888 

29. บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2088-9797 

30. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

31. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศัพท ์        

0-2861-5508 , 0-2861-6090 

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

33. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2633-6000 
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34. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2009-8888 

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

36. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2026-6222 

37. บรษัิท ฟิลลปิประกันชวีติ จํากัด (มหาชน)  : โทรศัพท ์0-2022-5000 

38. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2274-9400 

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซอืคนืทบีรษัิทจัดการแต่งตังขนึ 

อตัราสว่นหมุนเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลัง 1 ปี (หรอืตังแตจั่ดตังกองทนุ) เทา่กับ 0.00% 

 (ขอ้มูล ณ วันท ี30 มถิุนายน 2564) 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอื
ชชีวน รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 
ทอียู่ : ชนั 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขท ี173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

Website : www.uobam.co.th   

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิ
ความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิท
จัดการ  

คุณสามารถตรวจสอบธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไดท้ ี
www.uobam.co.th 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึ
มคีวามเสยีงจากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไม่ไดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตังและอยู่ภายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณาร่างหนังสือชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน 
ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชชีวนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน ทังนี บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชชีวนส่วนสรุป
ขอ้มูลสําคัญ ณ วันท ี31 สงิหาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทุน
รวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถูกตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 

 

*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ
แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย) 
 

อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพอืใหผู้ล้งทุนทราบถงึ
ปรมิาณการซือขายทรัพย์สนิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธ์การลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ียงิขนึ โดย
คํานวณจากมูลค่าทตํีากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิที
กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาเดยีวกัน 
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คาํอธบิายเพมิเตมิ 
 

ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk)  
กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสียงทีมูลค่าของหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนจะ
เปลยีนแปลงเพมิขนึหรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง
ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซงึพจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุ
รวมมคีา่ SD สงู แสดงว่ากองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลยีนแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 
 

2. ความเสยีงจากการดาํเนนิธรุกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึ ความสามารถในการดําเนนิ
ธรุกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ และ
ความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซงึจะถูกสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทมีกีารขนึหรอืลงในขณะนันๆ 
 

3. ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลยีนแปลง 
ของอัตราแลกเปลยีนมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์
ในช่วงทเีงนิบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทบีาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทาง
กลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทบีาทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทบีาทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทน
มากขนึกวา่เดมิดว้ยเชน่กัน ดังนัน การป้องกันความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีนจงึเป็นเครอืงมอืสําคัญในการ
บรหิารความเสยีงจากดังกลา่ว  

- อาจป้องกนัความเสยีงตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสยีงจากอัตรา
แลกเปลยีน เนอืงจากการป้องกันความเสยีงขนึอยู่กับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณาว่าจะ
ป้องกนัความเสยีงหรอืไม่ 
 

4. ความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk) คือ  ความเสียงที เกิดจากการเปลียนแปลง
ภายในประเทศทกีองทนเขา้ไปลงทุน เช่น การเปลยีนแปลงผูบ้รหิาร, การเปลยีนแปลงนโยบายทางดา้น
เศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุนืๆ จนทําใหไ้มส่ามารถชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทกํีาหนด 

แนวทางการบรหิารเพอืลดความเสยีง: 
บรษัิทจัดการจะวเิคราะหปั์จจัยตา่งๆรวมทังตดิตามสถานการณ์การเปลยีนแปลงทอีาจมผีลกระทบต่อราคา
และยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทนุในกองทนุหลักไดต้ามความเหมาะสม ซงึจะเป็นการชว่ยลดผลกระทบ
ตอ่ราคามลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
 

5. ความเสยีงจากการลงทุนในสญัญาซอืขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) สัญญาซอืขายลว่งหนา้บาง
ประเภทอาจมีการขนึลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พืนฐานดังนันหากกองทุนมีการลงทุนใน
หลักทรัพยด์ังกล่าวยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืนฐาน (Underlying 
Security) 

แนวทางการบรหิารเพอืลดความเสยีง : 
กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ทมีตัีวแปรเป็นอัตราแลกเปลยีน โดยมวัีตถุประสงคเ์พอืลด
ความเสยีงเทา่นัน ทังนีการป้องกันความเสยีงดังกล่าวอาจทําใหก้องทุนเสยีโอกาสทจีะไดร้ับผลตอบแทนที
เพมิขนึหากอัตราแลกเปลียนมีการเปลียนแปลงไปในทางตรงขา้มกับทกีองทุนคาดการณ์ไวอ้ย่างไรก็ดี
กองทุนยังคงมคีวามเสยีงจากการทีคู่สัญญาไม่ปฏบัิตติาม ดังนัน เพือลดความเสยีงดังกล่าวกองทุนจะทํา
ธรุกรรมกบัธนาคารทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตังขนึหรอืธนาคารพาณชิย ์
 

6. ความเสยีงจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสยีงทเีกดิ
จากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนลงทุน เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง ขอ้กําหนด 
กฎเกณฑห์รอืนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซงึรวมถงึสาเหตุอนืๆ ทอีาจทําใหไ้ม่สามารถ
ชําระหนีไดต้รงตามระยะเวลาทีกําหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทุนเกดิความเสยีงจากสัญญาสวอ้ป และ/หรือ
สญัญาฟอรเ์วริด์ไดซ้งึมผีลต่อผลตอบแทนทกีองทนุจะไดรั้บจากการลงทนุ 
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แนวทางการบรหิารเพอืลดความเสยีง : 
บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การเปลยีนแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจัยพืนฐานต่างๆของประเทศทีกองทนลงทุนอย่างใกลช้ิด เพือประเมนิความเสียงจากการลงทุนใน
ประเทศนันๆเพอืลดความเสยีงในสวนน ี
 

7. ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

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

ทงันี การลงทนุแบบกระจุกตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี  

1. ตราสารหนภีาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีกีารจัดอนัดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอนัดับทสีามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทผีูรั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอือยู่ใน
อนัดับทสีามารถลงทนุได ้

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

(3) ความเสียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนงึมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ทังนี ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารที
ผูอ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทผีันผวนมากกวา่กองทุนทกีระจายการลงทุน
ในหลายประเทศ 
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อนืๆ 
 
ลกัษณะสาํคญัของกองทนุ UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc 

ชอืกองทุน : UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc 

บรษิทัจดัการ : 

(Management Company) 

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 

วนัทจีดัตงั UBS (Lux) Equity 
SICAV :      

7 ตุลาคม 2539 

วนัทจีดัตงั UBS (Lux) Equity 
SICAV – All China Class I-
A1-acc : 

23 พฤศจกิายน 2561 

ประเภทโครงการ : กองทนุตราสารแหง่ทนุ 

ประเทศทจีดทะเบยีนจดัตงั ประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัทําการซอืขาย ทกุวันทําการซอืขายของกองทนุหลัก 

อายโุครงการ : ไม่กําหนด 

การจา่ยเงนิปันผล : ไม่ม ี 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ 
ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ 
ของกองทุน : 

UBS Europe SE, Luxembourg Branch 

Bloomberg Ticker : 

Bloomberg Benchmark 
Ticker : 

UBAIA1A LX Equity 

M1ACN Index 

Website https://www.ubs.com/lu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


