
September 2021

Investment Strategy Fund Type as Classified by Fund size (Million Baht)

AIMC Category Performance 6,408.40

Greater China Equity NAV per unit (Baht)

11.2843

FX Hedging : Depending on Inception Date

Fund Manager's discretion 27 February 2019

Fund Features

Fund Type

Equity fund, Feeder Fund, Fund with 

exposure to foreign risks

3 Months 6 Months 1 Year * 3 Years * 5 Years * 10 Years * YTD Since Inception ** Fund subscription

UCHINA -18.61 -20.48 -16.71 N/A N/A N/A -21.20 4.77 Every subscription date by 3.30 p.m.*

Benchmark *** -8.51 -1.91 8.27 N/A N/A N/A 1.74 13.43 Fund redemption

Standard Deviation 18.73 19.96 24.06 N/A N/A N/A 22.16 20.71 Every redemption date by 3.30 p.m.*

Benchmark Standard Deviation 14.49 16.23 22.00 N/A N/A N/A 19.87 21.14 Dividend Policy 

No Dividend Payment

Minimum Subscription

No minimum

Minimum Redemption

No minimum

Settlement Period

T + 5 after NAV calculation date

(Presently T+4)

*Please study FIF Calendar

Direct Fee to Unitholder

Since Inception Date until 30 September 2021 (% of NAV)

Front-ended fee

Top 5 Sectors Not more than 2.0% (presently 1.5%)

1. Unit Trust 101.31% Back-ended fee

2. Others -1.31% Not more than 2.0%(presently waived)

Switching fee

Switching-in  Same as front-ended fee

Switching-out Same as back-ended fee

Fund Fee (% of NAV)

Top 5 Holdings Management Fee

1.Unit Trust : UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc 101.31% ≤2.14% p.a. 

2.Others -1.31% Trustee Fee

≤0.08025% p.a.

Registrar Fee

≤0.4280% p.a.

Other Fees

≤2.70175% p.a.

Risk level Remarks : The above fees are VAT 

inclusive (if any), or specific business 

tax (if any), or other relevant taxes

(if any)

Bloomberg Ticker : UCHINAT TB Equity

Master Fund : UBAIA1A:LX As of 30 September 2021

Contact us

UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd. Tel. +66 (0) 2786-2222

email: thuobamwealthservice@uobgroup.com website: www.uobam.co.th

Our selling agents

The fund will invest in unit of UBS (Lux) Equity SICAV - All China 

(USD) I-A1-acc (Master Fund) average not less than 80% of its total 

NAV in each accounting period. The master fund is established and 

managed by UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.. The Master 

fund invests primarily in equities of Chinese companies listed in China 

(onshore) and outside China (offshore).

Past Performance as of 30 September 2021

Past performance/Performance comparison related to capital market products are not guarantee the future performance. This performance document is created in 

accordance to AIMC standard. The awards and fund ranking as above are not accordance to AIMC standard. Investment contains risk. Investor should study and 

understand the fund feature, investment policy, return condition, risk factors and fund performance carefully before investing. This fund contains foreign exchange 

risk that may arise from investment of the fund. Although the fund may be hedged for foreign exchange risk according to fund manager discretion, the fund will not 

be fully hedged for foreign exchange risk and investor could lose or gain from foreign exchange rate fluctuation or could receive redemption amount less than the 

amount of investment.

Fund
Past performance (%)

* Annualized Return ** Cumulative Return for the fund operated less than 1 year or Annualized Return for the fund operated more than 1 

year ***MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) which is index of Master Fund converted in THB at the rate of performance 

calculation date

UNITED ALL CHINA EQUITY FUND  
(UCHINA) 

The fund is highly concentrated at the issuer level, investors may be 
exposed to greater downside risk. 
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Return (%) Standard Deviation (%)

AIMC Category Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Money Market General

5th Percentile 0.11 0.20 0.45 1.02 1.06 1.56 0.01 0.01 0.01 0.11 0.09 0.21

25th Percentile 0.07 0.14 0.35 0.85 0.95 1.45 0.01 0.01 0.02 0.14 0.12 0.22

50th Percentile 0.04 0.09 0.18 0.65 0.80 1.43 0.02 0.02 0.02 0.15 0.12 0.24

75th Percentile 0.02 0.02 0.09 0.61 0.70 1.22 0.02 0.02 0.03 0.16 0.13 0.24

95th Percentile 0.00 -0.03 0.00 0.54 0.60 1.18 0.02 0.03 0.04 0.16 0.14 0.24

Money Market Government

5th Percentile 0.08 0.16 0.34 0.82 0.95 1.50 0.01 0.01 0.01 0.13 0.11 0.21

25th Percentile 0.06 0.11 0.23 0.73 0.85 1.40 0.01 0.01 0.01 0.14 0.12 0.22

50th Percentile 0.05 0.08 0.17 0.68 0.78 1.33 0.01 0.01 0.02 0.15 0.12 0.22

75th Percentile 0.04 0.06 0.13 0.61 0.72 1.28 0.02 0.02 0.02 0.16 0.13 0.24

95th Percentile 0.02 0.02 0.01 0.47 0.56 1.09 0.03 0.03 0.04 0.18 0.15 0.24

SET 50 Index Fund

5th Percentile 2.11 0.96 26.09 -3.56 3.06 7.61 12.79 13.24 18.33 22.28 18.33 16.19

25th Percentile 2.01 0.77 25.73 -3.85 2.83 7.04 12.83 13.27 18.48 22.42 18.50 16.29

50th Percentile 1.97 0.67 25.32 -4.01 2.64 6.92 12.84 13.28 18.56 22.51 18.54 16.31

75th Percentile 1.94 0.58 24.91 -4.13 2.37 6.48 12.86 13.30 18.58 22.54 18.58 16.38

95th Percentile 1.90 0.52 24.00 -4.78 2.10 6.15 12.92 13.32 18.69 22.60 18.61 16.44

Short Term General Bond

5th Percentile 0.20 0.53 1.29 1.48 1.47 2.21 0.01 0.02 0.02 0.15 0.12 0.22

25th Percentile 0.15 0.38 0.90 1.30 1.32 1.96 0.03 0.03 0.03 0.17 0.14 0.25

50th Percentile 0.08 0.23 0.60 1.05 1.11 1.75 0.04 0.05 0.06 0.22 0.21 0.30

75th Percentile 0.06 0.15 0.35 0.87 0.94 1.57 0.07 0.07 0.09 0.38 0.33 0.49

95th Percentile 0.00 0.04 0.14 -0.05 0.39 1.01 0.11 0.10 0.19 1.60 1.36 1.29

Short Term Government Bond

5th Percentile 0.06 0.09 0.26 0.99 1.01 1.43 0.01 0.01 0.01 0.12 0.10 0.21

25th Percentile 0.04 0.09 0.19 0.69 0.79 1.36 0.03 0.03 0.04 0.14 0.12 0.22

50th Percentile 0.02 0.05 0.05 0.49 0.64 1.32 0.04 0.05 0.06 0.16 0.15 0.25

75th Percentile -0.04 -0.09 -0.11 0.37 0.51 1.15 0.10 0.09 0.09 0.20 0.17 0.28

95th Percentile -0.08 -0.18 -0.24 0.28 0.34 0.93 0.11 0.11 0.27 0.29 0.26 0.56

US Equity

5th Percentile 7.09 17.40 56.10 22.61 22.08 14.52 11.00 11.19 13.33 16.29 13.69 12.84

25th Percentile 1.45 13.94 34.10 16.19 15.96 14.45 11.27 11.40 13.57 18.01 14.89 12.90

50th Percentile 0.69 9.52 28.82 13.02 13.85 13.29 12.57 14.21 16.11 19.12 15.27 12.93

75th Percentile -1.25 8.67 27.58 8.57 13.04 10.05 19.62 20.31 19.59 22.64 18.42 13.81

95th Percentile -5.77 5.38 17.27 4.10 9.54 4.97 24.71 27.03 29.14 27.25 19.91 15.91

Greater China Equity

5th Percentile -5.39 5.56 19.36 16.00 11.97 10.29 24.17 20.86 18.80 17.74 15.61 14.92

25th Percentile -8.29 -1.01 5.15 11.00 9.71 8.17 27.15 23.21 21.78 18.60 16.18 16.36

50th Percentile -14.49 -12.52 -0.51 8.28 6.36 5.77 30.36 24.40 22.47 19.18 17.38 19.00

75th Percentile -18.20 -18.47 -6.78 -3.96 -0.87 1.91 36.25 28.42 24.57 20.39 17.97 19.95

95th Percentile -21.62 -20.45 -16.89 -8.08 -4.26 0.31 39.55 32.13 28.93 22.32 18.80 22.34

Thai Free Hold

5th Percentile 7.42 14.93 31.47 6.24 5.73 10.33 10.20 10.44 10.50 7.58 7.34 8.12

25th Percentile 2.35 6.21 13.25 2.20 4.42 9.44 14.67 17.14 15.79 12.27 10.53 14.16

50th Percentile 0.53 1.28 5.99 -3.42 -0.57 4.16 19.29 21.67 26.40 16.12 13.66 20.69

75th Percentile -0.24 -3.92 2.30 -6.98 -4.00 -1.08 30.26 35.55 61.65 28.25 27.38 29.02

95th Percentile -2.70 -13.34 -20.81 -14.25 -14.80 -7.78 55.48 66.88 72.90 35.00 29.95 76.02
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ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
)Disclaimer of Peer group Fund Performance(

1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต
2. ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ไดที้ www.aimc.or.th
3. ผลการดาํเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน

โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละช่วงเวลากบักองทุนประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 
5th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance)
25th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 25 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance)
50th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 50 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Median performance)
75th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 75 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance)
95th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance)

4. ผลตอบแทนทีมีอายเุกินหนึงปีนนัมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนนั
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กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชนา่ อคิวติ ี ้ฟนัด ์
United All China Equity Fund : UCHINA-M

หนว่ยลงทนุชนดิเพือ่ผูล้งทนุท ัว่ไป : UCHINA
กองทนุรวมตราสารทนุ

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund
กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  
การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564
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ทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ 

กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศชือ่ UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc 
(กองทนุหลัก) เพยีงกองทนุเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุ ซึง่กองทนุหลักเป็นกองทนุทีจั่ดตัง้และบรหิารจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
และเป็นกองทนุทีจั่ดตัง้ตามระเบยีบของ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities 
(UCITS) จดทะเบยีนทีป่ระเทศลักเซมเบริก์ (Luxembourg)ภายใตก้ารกํากบัดแูลของ Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF) ซึง่เป็นหน่วยงานกํากบัดแูลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีเ่ป็น
สมาชกิสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทนุหลักมไิดเ้ป็น
กองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 

กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่นเงนิ
โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์
ในแตล่ะขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งอาจมตีน้ทนุสําหรับการทําธรุกรรมป้องกนัความเสีย่ง โดยอาจ
ทําใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทนุรวมเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ 
(Fund of Funds) หรอืกองทนุรวมทีม่กีารลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรอืหลักทรัพยต์า่งประเทศ หรอืสามารถ
กลับมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund)ได ้โดยไมทํ่าใหร้ะดับความเสีย่งของการลงทนุ (risk spectrum)
เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ โดยขึน้อยูก่บัสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และตอ้ง
เป็นไปเพือ่ประโยชนส์งูสดุของ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงดังกลา่วบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางอืน่ตามความเหมาะสม 
กอ่นดําเนนิการเปลีย่นแปลงการลงทนุดังกลา่ว 

นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทนุหลักมนีโยบายการลงทนุในหุน้และหลักทรัพยอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับตราสารทนุทีอ่อกโดยบรษัิททีจั่ดตัง้ใน
ประเทศจนีและบรษัิทอืน่ๆทีม่คีวามสัมพันธใ์กลช้ดิทางเศรษฐกจิกับประเทศจนีโดยการลงทุนจะประกอบดว้ย
หลักทรัพยท์ีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยทั์ง้ในประเทศจนี (onshore) และนอกประเทศจนี (offshore) 

ทัง้นี้ กองทนุหลักจะม ีexposure ในหุน้ A-share ซึง่เป็นหุน้ของบรษัิทจนีทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์
Shanghai และตลาดหลักทรัพย ์Shenzhen โดยทําการซือ้ขายในสกลุเงนิหยวน (RMB) โดยกองทนุหลักจะลงทนุ
ในหุน้ A-share ผา่นShanghai-Hong Kong Stock Connect หรอืShenzhen – Hong Kong Stock Connect 

กองทนุหลักสามารถลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ   
(efficient portfolio management) และเพือ่ป้องกนัความเสีย่ง (hedging) ไดอ้ยา่งไรก็ด ีโดยปกตกิองทนุหลัก
จะไมล่งทนุใน derivatives ซึง่รวมถงึการลงทนุเพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเนื่องจากมกีลยทุธ์
การลงทนุในหุน้แบบเต็มอตัรา (fully invested) 

 คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : https://www.ubs.com/lu 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชน่า อคิวติี ้ฟันด ์มุง่หวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลัก 
(Passive management) 

2. UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc (กองทนุหลัก) มกีลยทุธก์ารบรหิารแบบเชงิรกุ 
(Active management) 

 
 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร ? 
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1. ผูล้งทนุสามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้หรอืลดลงจน

ตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและอาจทําใหข้าดทนุได ้
2. ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทนุในตราสารหนี้

ท่ัวไป 
3. เหมาะสําหรับเงนิลงทนุของผูล้งทนุทีมุ่ง่หวังผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ โดย

ควรเป็นเงนิลงทุนสว่นทีส่ามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทุนไดใ้นระดับสงู โดยผลตอบแทนทีก่องทนุจะ
ไดรั้บสว่นใหญม่าจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 

 

กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 
ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้
 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทนุไทยนําเงนิไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลักเป็นสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) กองทนุนี้จงึมี
ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นสกลุเงนิบาทและสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) ทัง้นี้กองทนุไทยอาจลงทนุ
ในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุผูล้งทนุ
อาจไดรั้บผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิคนืตํา่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

2. กองทนุหลักจะนําเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD)ไปลงทนุในหลักทรัพยใ์นรูปสกลุเงนิทอ้งถิน่ของประเทศทีล่งทนุ
อย่างไรก็ดกีองทุนหลักมไิดล้งทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่ง (FX Hedging) ดังนัน้
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อคิวติี ้ฟันด ์จงึมคีวามเสีย่งและอาจไดรั้บผลขาดทุนจากนโยบายดังกล่าว
ของกองทนุหลัก 

3. กองทนุหลักอาจลงทนุใน Credit Default Swap (protection seller) ในอัตราสว่นทีม่ากกวา่รอ้ยละ 20 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุไทยทําใหก้องทนุรวมนีม้คีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมอืน่ 

4. เนื่องจากกองทนุนี้ลงทนุในตา่งประเทศจงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่
เกดิวกิฤตการณ์ทีไ่มป่กตทํิาใหก้องทนุไมส่ามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บ
เงนิคนืตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

5. กองทุนมนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศจงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืงเศรษฐกจิ
สงัคมสภาวะตลาดสภาพคลอ่งอัตราแลกเปลีย่นกฎหมายและ/หรอืขอ้จํากดัของประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุ
ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุและ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

6. กองทนุรวมมกีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุทัง้นี้บรษัิทจัดการจะแยกคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทุน
แตล่ะชนดิ ซึง่อาจจะมมีลูคา่เทา่กนัหรอืแตกตา่งกนัได ้

7. กองทนุรวมอาจมกีารกระจกุตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

8. กองทนุรวมนี้ลงทนุกระจกุตัวในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่ง
ของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่าํคญั 
 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 
 

ตํา่                                                             สงู 
 

  

 
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) 

ตํา่                                                               สงู 
 

 

ตํา่                                                               สงู 
 

 
 

ตํา่                                                     สูง 

 
    

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในสาธารณรัฐประชาชนจนี 
 
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

 

 

 

หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น 95.06% 
ของเงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% >25% 

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

≤20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั การป้องกนัความเสีย่ง fx 
ตํา่     สงู

การลงทนุกระจกุตัวในผู ้
ออกตราสารรวม 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

การลงทนุกระจกุตัวราย
ประเทศรวม 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 
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Health care 
12.71%

Information 
Technology 

3.28%

Industrials 2.60%

Financial Services  
16.27%

Consumer 
Discretionary 

16.14%

Consumer 
Staples 12.39%

Communication 
Services 15.70%

Real Estate 
4.89%

Materials 1.55%
Others/Cash 

13.56%

Utility 0.91%

 

 

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

 

 
 
ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชนา่ อคิวติ ี ้ฟนัด ์

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1. หน่วยลงทนุ : UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc 101.87 

2. อืน่ๆ -1.87 
 
ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรกของ 
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc 
 

  
 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบันไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00596 
 

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

หนว่ยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง

ประเทศ
101.87%

อืน่ๆ -1.87%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 
% ของ NAV 
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หมายเหต:ุ  

- คา่ธรรมเนยีมตามรายการดงักลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด
ทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0015 เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลงั 3 ปีไดท้ี ่
 https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00596 
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 
รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เรยีกเก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.50 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 1.50** 
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาทตอ่จํานวนหน่วย

ลงทนุทกุ 500 หน่วย หรอื
เศษของ 500 หน่วย 

ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

หมายเหต ุ:  ทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว ขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี 
หรอืภาษีอืน่ใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

*  ทัง้นีบ้รษัิทจัดการอาจคดิคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัไดโ้ดย
บรษัิทจัดการจะแจง้รายละเอยีดหลกัเกณฑใ์นการคดิคา่ธรรมเนยีมโดยจะแจง้ใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 
 
 
 
 

1.6050

0.0321 0.2140 0.0025

1.8536

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.4280

สงูสดุไมเ่กนิ
2.70175 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 
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คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตา่งประเทศ 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่ก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 
คา่ธรรมเนยีมการสัง่ซือ้ ไมม่1ี 
คา่ธรรมเนยีมการสัง่ขาย ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมทีเ่ก็บจากกองทนุ 
คา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี ไมเ่กนิ 0.99% ตอ่ปี 
คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมด (Flat fee)2 ไมเ่กนิ 1.24% ตอ่ปี 

อนึง่ กองทนุหลกัอาจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ของกองทนุได ้ 

ความเสีย่งทีสํ่าคญัของกองทนุหลกั: 
กองทนุหลกัจะลงทนุในหุน้ A-share ผา่น Shanghai-Hong Kong Stock Connect หรอื Shenzhen – Hong Kong Stock 
Connect (“Stock Connect”) ซึง่การลงทนุผา่น Stock Connect มขีอ้จํากดัดา้นการลงทนุ (quota limit) ทําให ้
กองทนุหลกัอาจไมส่ามารถสง่คําสัง่ผา่น Stock Connect ไดใ้นเวลาทีเ่หมาะสมซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การบรหิารการ
ลงทนุของกองทนุหลกัได ้
 

หมายเหต ุ
1. กองทนุหลกัจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสัง่ซือ้ใหแ้กก่องทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชน่า อคิวติี ้ฟันด ์
2. กองทุนหลักจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด (Flat fee) จากกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อคิวติี ้ฟันด ์

เทา่นัน้ โดยจะไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม On-going charge ทัง้นี ้Flat fee จะจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุหลักสําหรับ 
คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ เชน่ คา่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมการบรหิารจัดการลงทนุคา่แนะนําการลงทนุ คา่ดแูลและรับฝาก
ทรัพยส์นิของกองทนุ และคา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วกบัการชําระเงนิ เป็นตน้ 
ในกรณีทีก่องทนุหลกัมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการ ซึง่บรษัิทจัดการเห็นวา่ไมม่นัียสําคญั บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกองทนุหลักโดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการโดยพลนั 

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

 
 
คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.0000% ของ NAV 
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Greater China Equity ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 

 

 
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์

(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 
 
1.  ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3.  ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  
• 5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
• 25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอันดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
• 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 
• 75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
• 95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

 
4.  ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
 

ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็น
สิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

 
คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.ubs.com/lu 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 27 กมุภาพันธ ์2562 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนื   
หน่วยลงทนุ 

วนัทําการซือ้ :  ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 
มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 
มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 

วนัทําการขายคนื : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 
มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื     :  ไมก่ําหนด 
ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                :  ไมก่ําหนด 
ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวม
วันหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะ
ในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบั
วันหยดุทําการในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
สามารถดวูันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่
www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 
 
 
 
 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 27 กมุภาพันธ ์2562 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 27 กมุภาพันธ ์2562 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 
ผูส้นับสนุนการขายหรอื 
รับซือ้คนื 

1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2626-7777 
2. บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 
3. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 
4. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 
5. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 
6. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2016-8600 
7. ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์นครธน จํากดั (มหาชน)  : โทรศพัท ์0-2636-7000 
8. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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9. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658 -5050 
10. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 
11. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 
12. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 
13. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 
14. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 
15. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 
16. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 
17. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 
18. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 
19. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2782-2400 
20. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 
21. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 
22. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 
23. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 
24. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 
25. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั: โทรศพัท ์0-2697-3700 
26. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 
27. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2351-1800 
28. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2343 9555 
29. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 
30. บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1621 
31. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 
32. บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2088-9797 
33. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 
34. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508 ,      

0-2861-6090 
35. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2888-8888 
36. ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2111-1111 
37. ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จํากดั : โทรศพัท ์0-2614 4000 
38. ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2777-7777 
39. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000 , 0-2796-0000 
40. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 
41. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 
42. บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 
43. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 
44. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 
45. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 
46. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชน่า อคิวติี ้ฟันด ์ชนดิเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป  13 
 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 64.84% 
 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชี้
ชวน 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 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่
www.uobam.co.th 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงนิรวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝากจงึมี
ความเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. 

ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคัญ 
ณ วันที ่ 30 มถินุายน 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและ
ขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 

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

ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบถงึ
ปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณ
จากมูลค่าทีตํ่่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา
เดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุ
จะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ใน
และตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวม
มคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 
 

2. ความเสีย่งจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถในการ
ดําเนนิธรุกจิของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ 
และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 
 

3. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง 
ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์
ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น แตข่ายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกนั
หากกองทนุรวมลงทนุในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิ
ดว้ยเชน่กัน ดังนัน้ การป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคัญในการบรหิารความเสีย่ง
จากดังกลา่ว  
- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุรวม : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากอัตรา
แลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยูก่ับดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะ
ป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่
 

4. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศ
ทีก่องทนเขา้ไปลงทนุเชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุืน่ๆ 
จนทําใหไ้มส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด 
แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง: 
บรษัิทจัดการจะวเิคราะหปั์จจัยต่างๆรวมทัง้ตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคา
และยังสามารถปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลักไดต้ามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการชว่ยลดผลกระทบตอ่
ราคามลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
 

5. ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้บาง
ประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐานดังนัน้หากกองทนุมกีารลงทนุในหลักทรัพย์
ดังกลา่วยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 
แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : 
กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่ตีัวแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง
เทา่นัน้ ทัง้นีก้ารป้องกนัความเสีย่งดังกลา่วอาจทําใหก้องทนุเสยีโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้หาก
อัตราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกับทีก่องทุนคาดการณ์ไวอ้ย่างไรก็ดกีองทุนยังคงมคีวาม
เสีย่งจากการทีคู่่สัญญาไม่ปฏบิัตติาม ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่งดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมกับธนาคารทีม่ี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้หรอืธนาคารพาณชิย ์
 

6. ความเสีย่งจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจาก
การเปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทนุลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง ขอ้กําหนด กฎเกณฑห์รอื
นโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจทําใหไ้มส่ามารถชําระหนี้ไดต้รง
ตามระยะเวลาทีก่ําหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทนุเกดิความเสีย่งจากสญัญาสวอ้ป และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์ได ้
ซึง่มผีลตอ่ผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บจากการลงทนุ 
แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : 
บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทนุ ตลอดจน
ปัจจัยพืน้ฐานตา่งๆของประเทศทีก่องทนลงทนุอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ประเมนิความเสีย่งจากการลงทนุในประเทศ
นัน้ๆเพือ่ลดความเสีย่งในสวนนี ้
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7. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่
การดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทนุอาจมผีลการดําเนนิงานที่
ผันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น
อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิ
จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการ
ลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทนุ
ลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่อ้อก
เสนอขายอยูใ่นประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืงเศรษฐกจิ 
สงัคม เป็นตน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลาย
ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชน่า อคิวติี ้ฟันด ์ชนดิเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป  16 
 

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

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

บรษิทัจดัการ : 
(Management Company) 

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 

วนัทีจ่ดัต ัง้ UBS (Lux) Equity 
SICAV:  

7 ตลุาคม 2539 

วนัทีจ่ดัต ัง้UBS (Lux) Equity 
SICAV – All China Class I-
A1-acc: 

23 พฤศจกิายน 2561 

ประเภทโครงการ : กองทนุตราสารแหง่ทนุ 

ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัต ัง้ ประเทศลักเซมเบริก์ 

วนัทําการซือ้ขาย ทกุวันทําการซือ้ขายของกองทนุหลัก 

อายโุครงการ : ไมก่ําหนด 

การจา่ยเงนิปนัผล : ไมม่ ี 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ 
ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ 
ของกองทนุ : 

UBS Europe SE, Luxembourg Branch 

Bloomberg Ticker : 
Bloomberg Benchmark 
Ticker: 

UBAIA1A LX Equity 
M1ACN Index 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


