
Investment Strategy September 2021

Fund Type as Classified by Fund size (Million Baht)

AIMC Category Performance 493.74

Greater China Equity NAV per unit (Baht)

11.3065

FX Hedging : Depending on Inception Date

Fund Manager's discretion 14 August 2019

Fund Features

Fund Type

Equity fund, Feeder Fund, Retirement 

Mutual Fund (RMF), Fund with 

3 Months 6 Months 1 Year * 3 Years * 5 Years * 10 Years * YTD Since Inception ** exposure to foreign risks

UCHINARMF -18.53 -20.46 -17.07 N/A N/A N/A -21.53 5.93 Fund subscription

Benchmark *** -8.51 -1.91 8.27 N/A N/A N/A 1.74 21.48 Every subscription date by 3.30 p.m.*

Standard Deviation 18.48 19.74 23.81 N/A N/A N/A 21.95 21.24 Fund redemption

Benchmark Standard Deviation 14.49 16.23 22.00 N/A N/A N/A 19.87 21.29 Every redemption date by 3.30 p.m.*

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

Since Inception Date until 30 September 2021 Direct Fee to Unitholder

(% of NAV)

Top 5 Sectors Front-ended fee

1. Unit Trust 99.34% Not more than 2.0% (presently waived)

2. Others 0.66% Back-ended fee

Not more than 2.0% (presently waived)

Switching fee

Switching-in  Same as front-ended fee

Switching - out  ≤2.00% (presently 0.25%

Top 5 Holdings minimum 200 Baht/ transaction)

1.Unit Trust : UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc 99.34% (Waived for switching among UOBAM's RMF

2.Others 0.66% funds)

Fund Fee (% of NAV)

Management Fee

≤2.14% p.a. 

Trustee Fee

≤0.08025% p.a.

Risk level Registrar Fee

≤0.4280% p.a.

Other Fees

≤2.70175% p.a.

Remarks : The above fees are VAT 

inclusive (if any), or specific business 

tax (if any), or other relevant taxes

Bloomberg Ticker : UCHNRMF:TB (if any)

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. Investors should study tax benefit as stated in 

the Investment Handbook of the fund. 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

Master Fund :

UNITED ALL CHINA EQUITY FUND RMF 
(UCHINARMF) 
The fund is highly concentrated at the issuer level, investors may be 
exposed to greater downside risk. 
Only for those who open a Mutual Fund account with UOBAM can 
transfer their provident fund to UCHINARMF
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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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United All China Equity Fund RMF

 UCHINARMF
กองทนุรวมตราสารทนุ

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund
กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund : RMF)

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั  
การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2564
 

 

“รองรับกองทนุสํารองเลีย้งชพี” 
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ทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ 

กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศชือ่ UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc 
(กองทนุหลกั) เพยีงกองทนุเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ซึง่
กองทนุหลักเป็นกองทนุทีจั่ดตัง้และบรหิารจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. และเป็นกองทนุที่
จัดตัง้ตามระเบยีบของ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities(UCITS)  จดทะเบยีนทีป่ระเทศ
ลักเซมเบริก์ (Luxembourg)  ภายใตก้ารกํากบัดแูลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึง่
เป็นหน่วยงานกํากับดูแลดา้นหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทนุหลกัมไิดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 

กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่นเงนิโดยมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ซึง่
การใชเ้ครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งอาจมตีน้ทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสีย่ง โดยอาจทําใหผ้ลตอบแทนของ
กองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทนุรวมเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of 
Funds) หรอืกองทุนรวมทีม่กีารลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรอืหลักทรัพยต์่างประเทศ หรอืสามารถกลับมาเป็น
กองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไมทํ่าใหร้ะดับความเสีย่งของการลงทนุ (risk spectrum) เพิม่ขึน้ ทัง้นี ้ให ้
เป็นไปตามดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุน โดยขึน้อยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์
สูงสุดของ ผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ก่อนการแกไ้ขโครงการผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรือช่องทางอืน่ตามความ
เหมาะสมเวน้แตไ่ดรั้บการผอ่นผันจากสํานักงาน 

นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทนุหลกัมนีโยบายการลงทนุในหุน้ และหลกัทรัพยอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทนุทีอ่อกโดยบรษัิททีจั่ดตัง้ในประเทศ
จนีและบรษัิทอืน่  ๆทีม่คีวามสัมพันธใ์กลช้ดิทางเศรษฐกจิกับประเทศจนี โดยการลงทนุจะประกอบดว้ยหลักทรัพยท์ี ่  
จดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพยท์ัง้ในประเทศจนี (onshore) และนอกประเทศจนี (offshore) 

ทัง้นี้ กองทนุหลักจะม ีexposure ในหุน้ A-share ซึง่เป็นหุน้ของบรษัิทจนีทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์
Shanghai และตลาดหลักทรัพย ์Shenzhen โดยทําการซือ้ขายในสกลุเงนิหยวน (RMB) โดยกองทนุหลักจะลงทนุในหุน้ 
A-share ผา่น Shanghai-Hong Kong Stock Connect หรอื Shenzhen – Hong Kong Stock Connect 

กองทนุหลักสามารถลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (efficient 
portfolio management) และเพือ่ป้องกันความเสีย่ง (hedging) ได ้อยา่งไรก็ด ีโดยปกตกิองทนุหลักจะไมล่งทนุใน 
derivatives ซึง่รวมถงึการลงทนุเพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น เนือ่งจากมกีลยทุธก์ารลงทนุในหุน้แบบเต็ม
อตัรา (fully invested) 

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

1. กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชน่า อคิวติี ้ฟันด ์เพือ่การเลีย้งชพี มุง่หวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุ
หลกั (Passive management) 
2. UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc (กองทุนหลัก) มกีลยทุธก์ารบรหิารแบบเชงิรกุ (Active 
management) 
 
 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร ? 
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1. ผูล้งทนุสามารถถอืหน่วยลงทนุจนครบอาย ุ55 ปีบรบิรูณ์และถอืหน่วยลงทนุไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี 

2. ผูล้งทนุสามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตวัเพิม่สงูขึน้หรอื
ลดลงจนตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและอาจทําใหข้าดทนุได ้                 

3. ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทนุใน
ตราสารหนีท้ัว่ไป                     
4. เหมาะสําหรับเงนิลงทนุของผูล้งทนุทีมุ่ง่หวงัผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ 
โดยควรเป็นเงนิลงทนุสว่นทีส่ามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุไดใ้นระดับสงู โดยผลตอบแทนที่
กองทนุจะไดรั้บสว่นใหญม่าจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 
 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 
1.ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

2.ผูล้งทนุทีต่อ้งการใชเ้งนิลงทนุในสว่นนีก้อ่นอายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ์ 

3.ผูล้งทนุทีอ่ายเุกนิ 55 ปีบรบิรูณ์ แตต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นถอืหน่วยลงทนุครบ 5 ปี 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้
 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1.กองทุนไทยนําเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ (USD)  
กองทุนนี้จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)  
ทัง้นี้ กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 
ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ ผูล้งทนุอาจไดรั้บผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิคนื
ตํา่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้
2.กองทนุหลักจะนําเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) ไปลงทนุในหลักทรัพยใ์นรูปสกลุเงนิทอ้งถิน่ของประเทศ
ทีล่งทนุ อยา่งไรก็ด ีกองทนุหลักมไิดล้งทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง (FX Hedging) 
ดงันัน้ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชน่า อคิวติี ้ฟันด ์เพือ่การเลีย้งชพี จงึมคีวามเสีย่งและอาจไดรั้บผล
ขาดทนุจากนโยบายดงักลา่วของกองทนุหลกั 
3.กองทนุหลักอาจลงทนุใน Credit Default Swap (protection seller) ในอตัราสว่นทีม่ากกวา่รอ้ยละ 20 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุไทย ทําใหก้องทนุรวมนีม้คีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมอืน่ 
4.เนือ่งจากกองทนุนีล้งทนุในตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการ
ในภาวะทีเ่กดิวกิฤตการณ์ทีไ่ม่ปกต ิทําใหก้องทุนไม่สามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ  ซึง่อาจ
สง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามระยะเวลาทีกํ่าหนด 
5.กองทุนมนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืง 
เศรษฐกจิสงัคม สภาวะตลาด สภาพคลอ่ง อตัราแลกเปลีย่น กฎหมาย และ/หรอืขอ้จํากดัของประเทศ
ทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุ ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 
6.กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตวัในสาธารณรัฐประชาชนจนี ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่ง
ของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 
 
7.ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีไปจําหน่าย โอน จํานํา 
หรอืนําไปค้ําประกนัได ้
8.ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะไม่ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏบิัตติามเงื่อนไขการลงทุน และ
จะตอ้งคนืสทิธปิระโยชนท์างภาษีทีเ่คยไดรั้บภายในกําหนดเวลา มฉิะนัน้จะตอ้งชําระเงนิเพิม่และเบีย้
ปรับตามกฎหมาย 
9.ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลเกีย่วกับสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชพี รวมทัง้สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิและขอรับคู่มือการลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดการ
กองทนุรวมหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
10.กองทนุรวมอาจมกีารกระจกุตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุตอ้ง
เลกิกองทุนรวมไดโ้ดยผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดท้ี่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.uobam.co.th 
 
 
 
 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่าํคญั 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk)  
 

ตํา่                                                                   สงู 
 

 

                     

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk)  

ตํา่                                                               สงู 
 

 

 
ตํา่                                                               สงู 

 
  
 

 
ตํา่                                                     สงู 

 
    

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในสาธารณรัฐประชาชนจนี 
 
 

 

 

 

≤ 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% 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตัวใน  
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

การลงทนุกระจกุตัวราย
ประเทศรวม 
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ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk)  

                  

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น รอ้ยละ 96.16%  
  ของเงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั การป้องกนัความเสีย่ง fx 

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

 

                                  ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564       
 

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

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 
1.    หน่วยลงทนุ : UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc 100.42 
2.    อืน่ๆ -0.42 
 
ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบั  
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc 
 

 
หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 
คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00619 
และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.ubs.com/lu 

หน่วย
ลงทนุของ
กองทนุ
ระหวา่ง
ประเทศ 

100.42 %

อืน่ 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%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 
% ของ NAV 
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- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิม่หรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานอง
เดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่  คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0732 เป็นตน้ 

-   ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลงั 3 ปีไดท้ี ่ 
       https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00619 

 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เรยีกเก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 ยกเวน้
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 2.00 ยกเวน้
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก    2.00**     0.25***
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ี ไมม่ี
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ี

หมายเหต ุทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว ขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี หรอืภาษีอืน่ใดทํานอง
เดยีวกนั (ถา้ม)ี 
*   ทัง้นี ้บรษัิทจัดการอาจคดิคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่ หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้
** อตัราไมเ่กนิรอ้ยละของมลูคา่หน่วยลงทนุแตไ่มตํ่่ากวา่ 200 บาท โดยบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนืจะเรยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยตรงเมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุยืน่คําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 
***  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรยีกเก็บในกรณีทีเ่ป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี

ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการอืน่ ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือ่การ
เลีย้งชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว 

 
 

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 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ *

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.70175 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั  
 
คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตา่งประเทศ 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่ก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

คา่ธรรมเนยีมการสัง่ซือ้ ไมม่1ี 

คา่ธรรมเนยีมการสัง่ขาย ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมทีเ่ก็บจากกองทนุ 

คา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี ไมเ่กนิ 0.99% ตอ่ปี  

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมด (Flat fee)2 ไมเ่กนิ 1.24% ตอ่ปี  

 
1. กองทนุหลกัจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสัง่ซือ้ใหแ้กก่องทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชน่า อคิวติี ้ฟันด ์เพือ่การเลีย้งชพี 
2. กองทนุหลักจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายทัง้หมด (Flat fee) จากกองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชน่า อคิวติี ้ฟันด ์เพือ่การ
เลีย้งชพี เทา่นัน้ โดยจะไม่เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม On-going charge ทัง้นี้ Flat fee จะจ่ายจากทรัพยส์นิของกองทนุหลักสําหรับ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เชน่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการบรหิารจัดการลงทุน ค่าแนะนําการลงทุน ค่าดูแลและรับฝาก
ทรัพยส์นิของกองทนุ และคา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วกบัการชําระเงนิ เป็นตน้ 
 
สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกัทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.ubs.com/lu 

 
คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee): 0.0000% ของNAV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทนุเปิ
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่  Greater China Equity ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 

 
 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับ
กองทนุประเภทเดยีวกนัในระดบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  
•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 
•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง 
จะทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 
 

 
ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็น
สิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 

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

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัทีจ่ดทะเบยีน 14 สงิหาคม 2562 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

การซือ้และขายคนื
หน่วยลงทนุ 

วนัทาํการซือ้ : ทกุวนัทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 
มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมกํ่าหนด 
มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป   : ไมกํ่าหนด 
วนัทาํการขายคนื : ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 
มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื     :  ไมกํ่าหนด 
ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                :  ไมกํ่าหนด 
ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการถดัจากวนัคํานวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวนัหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการ
จัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุ
รวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวนัหยดุทําการในเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ 
สามารถดวูนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวนัไดท้ี ่
www.uobam.co.th 
 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 
 
 
 
 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 14 สงิหาคม 2562 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 14 สงิหาคม 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 14 สงิหาคม 2562 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 14 สงิหาคม 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนื 

1. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 
2. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทรี ่กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7111 
3. บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 
4. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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5. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศัพท์
0-2016-8600 

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

7. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 
8. บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์       

0-2659-8000 
9. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659 -7000, 0-2099-7000 
10. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั : โทรศัพท ์0-2680-1234 
11. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 
12. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 
13. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 
14. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2949-1999 
15. บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 
16. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน): โทรศัพท ์0-2782-2400 
17. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2217-8888 
18. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2857-7000 
19. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 
20. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888 
21. บรษัิทหลักทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 
22. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั: โทรศัพท ์0-2697-3700 
23. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2841-9000 
24. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2351-1800 
25. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2343-9555 
26. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 
27. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 
28. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จํากดั(มหาชน) : โทรศัพท ์0-2080-2888 
29. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2088-9797 
30. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 
31. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ 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 
34. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2009-8888 
35. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-5100 
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36. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222
37. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)  : โทรศัพท ์0-2022-5000 
38. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2274-9400 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี (หรอืตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ) เทา่กบั 0.00% 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอื
ชีช้วน 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 ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิท
จัดการ  

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึ
มคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน 

ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุป
ขอ้มลูสําคัญ ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุ
รวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 

 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ
แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบถงึ
ปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดย
คํานวณจากมูลค่าทีตํ่่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิที่
กองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบ
ระยะเวลาเดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk)  
กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถงึ ความเสีย่งที่มูลค่าของหลักทรัพยท์ี่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้
ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุ
รวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 
 

2. ความเสีย่งจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถในการดําเนนิ
ธรุกจิของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ และ
ความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 
 

3. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง 
ของอัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์
ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น แต่ขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทาง
กลับกันหากกองทุนรวมลงทนุในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทน
มากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กนั ดังนัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคัญในการ
บรหิารความเสีย่งจากดังกลา่ว  
- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุรวม : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากอัตรา
แลกเปลีย่น เนือ่งจากการป้องกนัความเสีย่งขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณาวา่จะ
ป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่
 

4. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทุน (Country Risk) คอื ความเสีย่งที่เกดิจากการเปลีย่นแปลง
ภายในประเทศทีก่องทนเขา้ไปลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้น
เศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุืน่ๆ จนทําใหไ้มส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด 
แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง: 
บรษัิทจัดการจะวเิคราะหปั์จจัยต่างๆรวมทัง้ตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคา
และยังสามารถปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลักไดต้ามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการชว่ยลดผลกระทบ
ตอ่ราคามลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
 

5. ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้บาง
ประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพยพ์ื้นฐานดังนัน้หากกองทุนมกีารลงทุนใน
หลักทรัพยด์ังกลา่วยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying 
Security) 
แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : 
กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่น โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อลด
ความเสีย่งเทา่นัน้ ทัง้นี้การป้องกนัความเสีย่งดังกลา่วอาจทําใหก้องทนุเสยีโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนที่
เพิม่ขึน้หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขา้มกับที่กองทุนคาดการณ์ไวอ้ย่างไรก็ดี
กองทุนยังคงมคีวามเสีย่งจากการทีคู่่สัญญาไม่ปฏบิัตติาม ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่งดังกล่าวกองทุนจะทํา
ธรุกรรมกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้หรอืธนาคารพาณชิย ์
 

6. ความเสีย่งจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสีย่งทีเ่กดิ
จากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอ้กําหนด 
กฎเกณฑห์รอืนโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจทําใหไ้มส่ามารถ
ชําระหนี้ไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทุนเกดิความเสีย่งจากสัญญาสวอ้ป และ/หรอื
สญัญาฟอรเ์วริด์ไดซ้ ึง่มผีลตอ่ผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บจากการลงทนุ 
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แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : 
บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทนุ ตลอดจน
ปัจจัยพื้นฐานต่างๆของประเทศที่กองทนลงทุนอย่างใกลช้ดิ เพื่อประเมนิความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ประเทศนัน้ๆเพือ่ลดความเสีย่งในสวนนี ้
 

7. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การ
ดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรือความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการดําเนินงานทีผั่นผวน
มากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น
อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิ
จากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่
อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายหมวด
อตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจุกตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารที่
ผูอ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมอืง
เศรษฐกจิ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุ
ในหลายประเทศ 
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อืน่ๆ 
 
ลกัษณะสําคญัของกองทนุ UBS (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 ัง้ UBS (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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


