
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน กนัยายน 2564 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรยีบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 21.48

Asia Pacific Ex Japan มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

18.3177

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

ขึน้อยู่กบัดลุยพินจิของผูจ้ดัการกองทนุ 08 ธันวาคม 2553

                             รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

UOBSCI-D 8.86 16.97 40.63 22.28 14.44 12.02 24.18 8.20 ทกุวนัทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน15.30น.*

เกณฑม์าตรฐาน *** 4.66 12.00 32.87 15.88 12.05 11.07 19.97 8.04 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 8.03 9.55 15.38 17.02 15.04 15.26 13.26 15.76 ทกุวนัทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน14.00น.*

ความผนัผวนของตวัชี้วัด 8.09 9.59 14.15 16.44 14.45 14.54 12.73 14.71 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

จ่ายเงนิปันผล ไม่เกนิปีละ 4 ครั้ง

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไม่กาํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไม่กาํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

T + 5

*โปรดศึกษาปฏิทินวันซ้ือขายกองทนุ

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่30 กนัยายน 2564 ผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

(รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

สดัส่วนการลงทนุ ค่าธรรมเนียมการขาย

1. หน่วยลงทนุของกองทนุระหว่างประเทศ 97.94% ปัจจบุันเก็บ 1.50%

2. เงนิฝากและตราสารหนีท้ีอ่อกโดยสถาบันการเงนิ 0.00% ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

3. อื่น ๆ 2.06% ปัจจบุัน ยกเวน้

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

สบัเปลี่ยน -เขา้  เหมอืนกรณีลกูคา้ซ้ือ

สบัเปลี่ยน -ออก เหมอืนกรณีลกูคา้ขาย

รายช่ือหลกัทรพัย์ ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

1.หน่วยลงทนุ : United China-india Dynamic Growth Fund  (SG9999006597) 97.94% กองทนุรวม 

2.เงนิฝากออมทรพัย ์: ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 0.00% (รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

3.อื่นๆ 2.06% ค่าธรรมเนียมการจดัการ

≤ 1.6050% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

≤ 0.06206% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.1284% ต่อปี

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

ประวติัการจ่ายเงินปันผล ≤ 0.5350% ต่อปี

หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็น

อตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : UOBSCI-D : UOBSCID:TB

กองทนุหลกั : UCIDGRS:SP ขอ้มลู ณ 30 กนัยายน 2564

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน), ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล ์ thuobamwealthservice@uobgroup.com เว็บไซต ์www.uobam.co.th 

กองทนุรวมที่ลงทนุในกองทนุต่างประเทศเพียงกองทนุ

เดียว(Feeder Fund)

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)
กองทนุ

ลงทนุในกองทนุ “United China-India Dynamic Growth*” มนีโยบายเนน้การลงทนุใน

หลกัทรพัยต์ราสารทนุของบริษทัทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศจีน 

และ/หรือประเทศอินเดีย และบริษทัทีม่ทีีม่าของรายไดห้รือกาํไรหรือมผีลประโยชน์

ทางธรุกจิในประเทศดงักล่าว โดยสดัส่วนการลงทนุในแต่ละประเทศอยู่ระหว่าง 

40%-60%

* บริหารโดย UOB Asset Management ประเทศสิงคโปร์

ผลการดาํเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดาํเนินงานของ

กองทนุรวมฉบับนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวัลและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผล

การดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ กองทนุมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนัความเสี่ยง

ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวม แต่เนือ่งจากกองทนุไม่ไดป้้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จาํนวน   ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือไดร้บัเงนิคืน

ตํา่กว่าเงนิลงทนุเร่ิมแรกได ้การลงทนุมีความเสี่ยง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดาํเนินงานของกองทนุกอ่นการ

ตดัสนิใจลงทนุ

จาํนวน (ครัง้) อตัราเงนิปันผล (บาท)

* % ตอ่ปี ** หากกองทนุรวมจดัตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการดาํเนนิงานที่แสดงจะเป็นตามที่เกดิขึน้จริง แตห่ากกองทนุรวมจดัตัง้ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป ผลการดาํเนนิงานที่แสดงจะ

เป็น % ตอ่ปี ***ดชัน ีMSCI China (25%), ดชัน ีSSE50 A Share Index (Net Total Return) (25%) และดชัน ีMSCI India (50%) ที่ปรบัค่าใหอ้ยู่ในสกลุเงนิบาท โดยใชอ้ตัรา

แลกเปลีย่น ณ วนัคาํนวณผลตอบแทนจาก Bloomberg

5 3.4546

กองทนุเปิด ยโูอบี สมารท์ ไชนา่ อินเดีย ชนดิ

จา่ยเงนิปันผล 

(UOBSCI-D) 
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Benchmark



Investment Objective
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long term capital
appreciation through investing mainly in the securities of corporations in, or
corporations listed or to be listed on stock exchanges in, or corporations (wherever
located) which, in the opinion of the Managers, derive significant revenue or profits
from or have significant assets or business interests in, the People's Republic of
China (China) or the Republic of India (India).

Fund Performance Since Inception in Base Currency
 United China-India Dynamic Growth Fund  SGD    Benchmark
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Fund performance is calculated on a NAV to NAV basis.
Benchmark: Since Inception – 30 Aug 15: 50% MSCI China and 50% MSCI India; 31 Aug
15 - Current: 25% SSE 50 China A Share, 25% MSCI China and 50% MSCI India.

Performance
By Share Class

Cumulative Performance
(%)

Annualised Performance
(%)

1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y Since
Incept

SGD
Fund NAV to NAV 5.60 3.20 5.31 27.15 17.44 15.35 11.54 8.89
Fund
(Charges applied^) 0.32 -1.96 0.04 20.79 15.45 14.17 10.97 8.41

Benchmark 4.51 -0.31 2.68 21.88 11.90 12.17 9.46 6.87

Source: Morningstar. Performance as at 31 August 2021, SGD basis, with dividends and
distributions reinvested, if any. Performance figures for 1 month till 1 year show the %
change, while performance figures above 1 year show the average annual compounded
returns. Since inception performance under 1 year is not annualised.

^Includes the effect of the current subscription fee that is charged, which an investor might
or might not pay.

Fund Information
Fund Size
SGD 22.73 mil
Base Currency
SGD

Contact Details
UOB Asset Management Ltd
80 Raffles Place #03-00
UOB Plaza 2
Singapore 048624

Hotline
1800 22 22 228(8am to 8pm
daily, Singapore time)
Email
uobam@UOBGroup.com
Website
uobam.com.sg

September  2021

United China-India Dynamic
Growth Fund



Portfolio Characteristics
Sector Allocation(%)

Financials 22.49
Consumer
Discretionary 16.10
Industrials 11.68
Health care 10.41
Information Technology 8.93
Utilities 8.42
Energy 6.26
Communication
Services 4.47
Others 8.24
Cash 3.00

Country Allocation(%)
India 54.09
China 37.53
Hong Kong 4.08
USA 1.30
Cash 3.00

Top 10 Holdings(%)

BAJAJ FINANCE LTD 3.50
HDFC BANK LTD 3.25
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 2.75
PETROCHINA CO LTD 2.29
COSCO SHIPPING PORTS LTD 2.28

HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO 2.26
TOWNGAS CHINA CO LTD 2.22
NINGBO JIFENG AUTO PARTS CO LT 2.15
INFOSYS LTD 2.13
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 2.11

Share Class Details

Share Class NAV Price Bloomberg
Ticker ISIN Code Inception Date Subscription

mode

SGD SGD 2.679 UCIDGRS SP SG9999006597 Feb 10 Cash, SRS
 

Share Class Min. initial
investment

Min. subsequent
investment

Subscription
fee(%)

Annual management
fee(%)

SGD SGD 1,000 SGD 500 5 1.50
 

September  2021

United China-India Dynamic
Growth Fund

All data as of 31 August 2021, unless otherwise specified.



Important Notice & Disclaimers
Investors should consider carefully whether to subscribe for units in the base currency of the Fund or for units in various
classes which are denominated in their respective currencies. The difference in the performances of the Fund in various
currencies, if applicable, is a reflection of fluctuating exchange rates during the relevant period.

A prospectus for the fund(s) (the "Fund(s)") may be obtained from the Manager or any of its appointed distributors.
Investors should read the prospectus before deciding whether to subscribe for or purchase units in the Fund(s) ("Units").
All applications for Units must be made on application forms accompanying the prospectus or otherwise as described
in the prospectus. Past performance of the Fund(s) or the Manager and any prediction, projection or forecast on
the economy or markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of the Fund(s) or the
Manager. Any extraordinary performance may be due to exceptional circumstances which may not be sustainable. The
value of Units and any income from the Fund(s) may fall as well as rise. The above information is strictly for general
information only and must not be construed as an offer or solicitation to deal in Units, nor a recommendation to invest
in any company mentioned herein. Investments in unit trusts are not obligations of, deposits in, or guaranteed or insured
by UOB, UOBAM, or any affiliates or distributors. The Fund may use or invest in financial derivative instruments and
you should be aware of the risks associated with investments in financial derivative instruments which are described in
the Fund's prospectus. An investment in unit trusts is subject to investment risks and foreign exchange risks, including
the possible loss of the principal amount invested. Investors may wish to seek advice from a financial adviser before
making a commitment to invest in Units. In the event an investor chooses not to seek advice from a financial adviser,
the investor should consider carefully whether the Fund(s) is/are suitable for him.

This advertisement has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore.

UOB Asset Management Ltd Company Reg No. 198600120Z

September  2021

United China-India Dynamic
Growth Fund



AIMC Category Performance Report 

Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds 

© 2014 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) is for informational purposes only; 
and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no 
guarantee of future results.  This report is not a solicitation for the sale of shares. 

  Return (%) Standard Deviation (%)

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

Aggressive Allocation

5th Percentile 4.06 6.26 44.45 11.36 11.11 13.11 5.36 5.03 5.61 14.31 12.98 12.78

25th Percentile 2.18 4.37 34.25 3.54 4.44 7.46 8.57 8.24 10.77 16.86 14.88 13.64

50th Percentile 0.68 2.50 23.71 -1.18 1.96 6.63 10.92 11.12 14.09 18.24 15.59 14.54

75th Percentile -0.01 0.16 19.21 -4.19 0.52 5.50 12.22 12.98 16.17 19.79 16.72 15.58

95th Percentile -3.05 -3.42 5.96 -6.49 -0.56 3.67 16.31 17.05 17.92 23.84 17.15 16.18

ASEAN Equity

5th Percentile 12.42 20.35 65.51 7.36 3.24 -6.12 8.63 7.92 10.39 16.15 13.62 15.12

25th Percentile 7.30 15.53 48.76 4.66 1.35 -6.12 8.87 8.25 10.48 16.60 13.68 15.12

50th Percentile 6.64 10.67 40.47 2.95 1.14 -6.12 10.93 10.76 12.76 19.16 15.40 15.12

75th Percentile 2.65 9.45 37.03 1.20 -0.26 -6.12 13.83 14.14 16.20 19.95 16.45 15.12

95th Percentile 0.61 5.33 29.44 -1.28 -3.52 -6.12 15.38 14.97 18.82 20.36 16.58 15.12

Asia Pacific Ex Japan

5th Percentile 5.46 14.34 40.77 19.37 13.37 12.08 14.54 13.55 14.48 15.65 13.10 12.90

25th Percentile -4.17 0.02 27.17 11.14 8.16 7.61 16.16 14.27 15.33 17.10 15.06 14.60

50th Percentile -6.63 -5.42 19.69 7.92 7.01 6.91 17.72 17.21 17.49 19.10 16.23 15.30

75th Percentile -8.96 -7.81 16.45 5.35 5.84 4.98 20.01 18.31 18.08 19.76 16.86 15.74

95th Percentile -13.73 -11.06 11.06 1.37 1.21 4.36 23.73 19.88 22.16 22.52 18.92 16.90

Commodities Energy

5th Percentile 11.90 39.37 98.88 1.56 7.97 -5.06 30.82 27.40 31.01 35.70 29.01 27.71

25th Percentile 6.98 31.84 89.06 0.09 7.50 -5.32 31.83 28.40 31.11 36.14 29.57 28.00

50th Percentile 6.56 31.08 86.78 -0.52 7.15 -5.59 31.94 28.64 31.57 38.02 30.79 28.19

75th Percentile 6.01 29.42 82.46 -1.23 4.41 -6.33 32.15 29.04 31.84 38.20 30.97 28.90

95th Percentile 5.33 29.07 81.15 -22.96 -9.21 -10.06 33.05 29.55 32.76 54.19 43.53 33.04

Commodities Precious Metals

5th Percentile 4.31 10.38 -1.91 13.92 3.92 0.47 10.86 11.08 12.60 14.01 12.12 13.35

25th Percentile 3.61 9.97 -3.35 13.37 3.67 0.20 12.07 12.42 13.56 14.09 12.28 13.89

50th Percentile -1.35 2.60 -8.39 11.48 3.27 -0.09 12.88 12.90 14.11 14.33 12.61 14.12

75th Percentile -1.55 2.32 -9.14 10.82 2.93 -0.57 13.07 12.96 14.30 14.52 12.75 14.54

95th Percentile -1.76 1.66 -10.57 10.45 2.39 -1.07 13.73 13.35 14.80 14.73 12.91 15.06

Conservative Allocation

5th Percentile 0.85 3.25 11.06 2.63 2.58 4.91 0.95 0.95 1.09 2.73 2.23 1.22

25th Percentile 0.36 1.39 6.94 1.51 1.97 3.81 1.69 1.67 2.22 3.95 3.20 2.53

50th Percentile 0.01 1.03 5.18 1.19 1.48 3.42 2.43 2.29 3.12 4.60 3.78 3.65

75th Percentile -0.15 0.55 3.13 0.27 0.72 3.00 3.05 2.99 3.70 5.24 4.27 4.38

95th Percentile -0.53 -0.25 0.84 -1.24 0.07 1.36 4.78 5.06 5.76 6.56 6.13 5.90

Emerging Market Bond
Discretionary F/X Hedge or
Unhedge

5th Percentile 0.53 2.96 4.49 5.40 2.62 4.34 1.87 1.78 1.95 5.05 4.42 4.39

25th Percentile -0.22 2.03 4.31 4.25 1.80 4.25 2.72 2.65 2.82 6.15 5.63 5.48

50th Percentile -1.60 1.28 2.25 3.21 1.33 4.14 3.22 3.12 3.88 9.51 6.00 6.85

75th Percentile -2.63 -0.12 0.87 2.67 0.18 4.02 3.62 4.20 4.82 12.38 11.13 8.22

95th Percentile -2.73 -2.04 -1.59 1.69 -0.54 3.93 5.13 5.29 6.12 13.34 11.95 9.32

Energy

5th Percentile 3.65 1.30 34.69 -1.39 8.53 6.75 14.78 14.31 19.84 26.45 22.33 19.98

25th Percentile 3.40 1.24 33.58 -1.52 8.23 6.56 14.83 14.35 19.84 26.56 22.40 20.01

50th Percentile 3.27 1.08 33.08 -1.79 8.00 6.31 14.98 14.47 19.99 26.76 22.51 20.06

75th Percentile 3.19 0.86 32.66 -2.85 7.90 6.12 15.10 14.54 20.10 26.97 22.74 20.35

95th Percentile 1.89 -0.31 31.26 -3.46 7.53 5.96 15.15 14.89 20.15 27.26 22.84 20.58
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and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no 
guarantee of future results.  This report is not a solicitation for the sale of shares.  

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 ยโูอบ ีสมารท์ ไชนา่ อนิเดยี 

UOB Smart China India Fund : UOBSCI

(หนว่ยลงทนุชนดิจา่ยเงนิปนัผล: UOBSCI-D)

กองทนุรวมตราสารทนุ

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งในตา่งประเทศ

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564
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นโยบายการลงทนุ 

เนน้การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United China-India Dynamic Growth ซึง่จัดตัง้และบรหิารจัดการโดย 
UOB Asset Management (Singapore) โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 ของ NAV และนําเงนิไป
ลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ NAV  

โดยปกตบิรษัิทจัดการจะไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่นเพื่อ
ป้องกันความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ ทัง้นี้ ในอนาคตบรษัิทจัดการอาจใชเ้ครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งดังกลา่วโดยขึน้อยูก่ับ
ดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ ยกตัวอย่างเชน่ กรณีทีค่่าเงนิดอลลารส์งิคโปรม์แีนวโนม้อ่อนค่าลง บรษัิทจัดการอาจ
พจิารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอัตราแลกเปลีย่น (FX Derivatives) ใน
สดัสว่นทีม่ากกวา่กรณีทีค่า่เงนิดอลลารส์งิคโปรม์แีนวโนม้แข็งคา่ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการอาจพจิารณาลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับอัตราแลกเปลีย่น (FX Derivatives) ในสัดสว่นทีน่อ้ย 
หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สงิคโปร์มีแนวโนม้แข็งค่า กองทุนจงึยังมีความเสี่ยงจาก     
อตัราแลกเปลีย่นเงนิเหลอือยู ่
 
นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

เนน้ลงทนุในตราสารทนุทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยข์องประเทศจนีและ/หรอืประเทศอนิเดยี หรอืบรษัิทเอกชนตา่งๆ
ทีม่ทีีม่าของรายไดห้รอืกําไร หรอืมผีลประโยชนท์างธรุกจิในประเทศจนีและ/หรอืประเทศอนิเดยี โดยกองทนุจะลงทนุ
ในชนดิของหน่วยลงทนุทีเ่ป็นสกลุเงนิดอลลารส์งิคโปร ์และอาจลงทนุในตราสาร American Depositary Receipts (ADRs) 
ตราสาร Global Depositary Receipts (GDRs) และหลักทรัพยอ์ืน่ๆ ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบ 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : www.uobam.com.sg 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ ไชน่า อนิเดยี มุง่หวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลัก    
(Passive management) 

2. United China-india Dynamic Growth Fund (กองทนุหลัก) มกีลยธุก์ารบรหิารแบบเชงิรกุ            
(Active Management) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร ? 
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1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลง
จนตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทนุในตราสารหนี้
ท่ัวไป 

3. เหมาะสําหรับเงนิลงทนุทีต่อ้งการกระจายความเสีย่งโดยการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ และควรเป็นเงนิลงทนุ
สว่นทีส่ามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุไดใ้นระดับปานกลางถงึคอ่นขา้งสงู โดยผลตอบแทนสว่นใหญม่าจาก
กําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีล่งทนุ และดอกเบีย้รับ 

 
 
กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 
ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. เนื่องจากกองทุนมกีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนดิ ไดแ้ก ่ชนดิไม่จ่ายเงนิปันผล และชนดิจ่ายเงนิปันผล 
ทัง้นี ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถสบัเปลีย่นชนดิของหน่วยลงทนุได ้ 

2. มลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุชนดิไมจ่า่ยเงนิปันผลและชนดิจา่ยเงนิปันผลอาจมมีลูคา่เทา่กนัหรอืแตกตา่งกนัได ้ 

3. กองทนุจะไมใ่ชเ้ครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น กองทนุจงึมคีวามเสีย่งสงูจากอัตราแลกเปลีย่น
สกลุบาทตอ่สกลุเงนิดอลลารส์งิคโปร ์

4. กองทนุรวมนี้ลงทนุกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจนีและประเทศอนิเดยี ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจาย
ความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

5. กองทนุรวมอาจมกีารกระจกุตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดังนัน้ 
หากผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหก้องทุนตอ้งเลิกกองทุนรวมไดโ้ดย                
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 
แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
 
ความเสีย่งจากความผนัผวนจากราคาหลกัทรพัย ์(Market risk)  
 

                         ตํา่                                                                                                         สงู 
 

 

                                                               
 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk)  

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม Financials  

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในสาธารณรัฐประชาชนจนี และประเทศอนิเดยี  

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk)  

                 ตํา่                                                                                                       สงู 
 

 

หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น รอ้ยละ 0 
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 

การลงทนุกระจกุตัวใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา่                 สงู

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ตํา่                                     สงู

การลงทนุกระจกุตัวใน
รายประเทศรวม 

ตํา่                                                   สงู 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ ไชนา่ อนิเดยี                             

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1. หน่วยลงทนุ : United China-india Dynamic Growth Fund (SG9999006597) 98.20 

2. เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) 1.66 

 
ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ United China-India Dynamic Growth Fund (Master Fund) 

 
หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 

สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00215/UOBSCI-D และ 
สามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

 

หน่วยลงทนุ
ของกองทนุ

ระหวา่งประเทศ  
98.20%

เงนิฝากและ
ตราสารหนี้
ทีอ่อกโดย

สถาบันการเงนิ 
1.66%

อืน่ๆ 0.14%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV

UOBSCI 

 

United China-India Dynamic Growth Fund 

ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

Financials  
25.18%

Consumer 
Discretionary 

16.86%

Industrials 
10.95%

Health Care 
10.31%

Information 
Technology  

10.07%

Consumer 
Staples  
10.04%

Communication 
Services  
6.34%

Materials 
4.83%

Others 
1.36%

Cash 4.06%
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- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0227 และคา่ใชจ้า่ยในการจา่ยเงนิปันผล 
เรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0038 เป็นตน้  

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00215/UOBSCI-D  

 
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.50 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 1.50* 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 500 หน่วย            
หรอื เศษของหน่วย 500 หน่วย 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 

 

 

1.6050

0.0321
0.1284 0.0331

1.7986

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
1.6050 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.06206 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.1284 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.33046 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.5350 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 

 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 

สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

 

 
คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 1.0500% ของNAV 
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1. ดชันชีีว้ดั คอื  

1) ดชัน ีMSCI China (25%) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน 

2) ดชัน ีSSE50 A Share Index (Net Total Return) (25%) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่
สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่ํานวณผลตอบแทน 

3) ดชัน ีMSCI India (50%) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่ํานวณผลตอบแทน  

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี คอื -25.8293% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 14.81% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Asia Pacific Ex Japan 

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00215/UOBSCI-D 

 

 

 

 

 

 

39.26%

9.89%

-16.26%

30.44%

-3.79%

22.71%

10.22%

-13.85%

29.48%

-2.36%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

2563 2562 2561 2560 2559

UOBSCI-D Benchmark

* ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต *

ผลการดาํเนนิงานในอดตี
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6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00215/UOBSCI-D 

 

 

ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Asia Pacific Ex Japan ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 
 
 
 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1.  ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3.  ผลการดําเนินงานของกองทุนทีก่ารเปรียบเทยีบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจ่ะถูกเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแต่ละชว่งเวลากับกองทุนประเภท
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 



กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ ไชน่า อนิเดยี ชนดิจา่ยเงนิปันผล  10 
 

ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

 
 
ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่
ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

  หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 

สามารถดขูอ้มลูกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุันไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 
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นโยบายการจา่ยปันผล จา่ย 

หลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล : จา่ยเงนิปันผลไมเ่กนิปีละ 4 ครัง้ ครัง้ละไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ 50 ของสว่นเพิม่ของมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทนุชนดิจา่ยเงนิปันผลในแตล่ะงวดบญัชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผลทีเ่ป็นกําไรทีเ่กดิขึน้จรงิ (Realized 
gain) ของหน่วยลงทนุชนดิจา่ยเงนิปันผลในแตล่ะงวดบัญชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผล หรอือาจพจิารณาจา่ยจากกําไรสะสมของ
หน่วยลงทนุชนดิจา่ยเงนิปันผลทีเ่ป็นกําไรทีเ่กดิขึน้จรงิ (Realized gain) ของหน่วยลงทนุชนดิจา่ยเงนิปันผลจนถงึงวด
บญัชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผล โดยตอ้งไมทํ่าใหก้องทนุรวมมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในรอบบญัชทีีม่กีารจา่ยเงนิปันผลนัน้ ทัง้นี้
บรษัิทจัดการจะถอืปฎบิตัติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามทีบ่รษัิท
จัดการเห็นสมควร  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมจ่า่ยเงนิปันผลของหน่วยลงทนุชนดิจา่ยเงนิปันผล ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วย
ลงทนุชนดิจา่ยเงนิปันผล ณ วันสิน้งวดบญัชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผลของหน่วยลงทนุชนดิจา่ยเงนิปันผล ตํา่กวา่มลูคา่ทีต่ราไว ้
หรอืในกรณีเมือ่นําเงนิปันผลตอ่หน่วยทีจ่ะจา่ยหักจากมลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุชนดิจา่ยเงนิปันผล ณ วันทําการ
กอ่นปิดสมดุทะเบยีน ทําใหม้ลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุชนดิจา่ยเงนิปันผลตํา่กวา่มลูคา่ทีต่ราไว ้

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใหม้กีารจา่ยเงนิปันผลของหน่วยลงทนุชนดิจา่ยเงนิปันผลของกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะ
ประกาศการจา่ยเงนิปันผล วันปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่การจา่ยเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของหน่วยลงทนุชนดิ
จา่ยเงนิปันผลโดยไมช่กัชา้ 

วนัปิดสมดุ วนัทีจ่า่ย ปนัผลตอ่หนว่ย 

18/01/2564 29/01/2564 0.6376

19/10/2563 30/10/2563 0.5888

14/04/2563 27/04/2563 0.5449

12/10/2560 27/10/2560 1.3470

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัทีจ่ดทะเบยีน 8 ธันวาคม 2553 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

การซือ้และขายคนื 
หน่วยลงทนุ 

วนัทาํการซือ้ : ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป   : ไมกํ่าหนด 

วนัทาํการขายคนื : ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื      :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                 :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :   ภายใน 5 วนัทําการ นับตัง้แตว่นัทีคํ่านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาหน่วยลงทนุโดยมใิหนั้บรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผูป้ระกอบ
ธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่
บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวนัหยดุทําการในตา่งประเทศดงักลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซดข์อง
บรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุ:  สามารถดวูนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวนัไดท้ี ่
www.uobam.co.th 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 1 กรกฎาคม 2556 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 18 เมษายน 2557 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนื 

1. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555  

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

3. บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 

4. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

5. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

6. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 

7. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2016-8600 

8. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5050 

9. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 

10. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 

11. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 

13. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

14. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

16. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

18. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2782-2400 

19. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 

20. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 

21. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 

22. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

23. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

24. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั : โทรศพัท ์0-2697-3700 

25. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 

26. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2351-1800 

27. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2343-9555 

28. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 
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29. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1327 หรอื 0-2359-0000 

30. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 

31. บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2088-9797 

32. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 

33. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508,  0-2861-6090   

34. ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2777-7777  

35. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

36. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

37. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888  

38. บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

39. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 

40. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 

41. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2274-9400 

42. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2080-6000, 0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 84.38% 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับ
หนังสอืชีช้วน 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 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่ง
จากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรอง
ถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสําคัญ ณ วันที ่30 มถิุนายน 2564 แลว้
ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ 
และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคญัผดิ 
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*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบถงึปรมิาณ
การซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีตํ่่า
กวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่น
มายอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของ
หลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุจะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการ
ลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) 
ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลง
ของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country and Political Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ภายในประเทศ เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง 

3. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของ
อัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งที่
เงนิบาทออ่น แต่ขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหาก
กองทุนรวมลงทุนในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิ
ดว้ยเชน่กัน ดังนัน้ การป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคัญในการบรหิารความเสีย่ง
จากดังกลา่ว  

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสี่ยงจาก  
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุนรวมในการ
พจิารณาวา่จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่ 

4. ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) หมายถงึ สญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้บางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทนุมี
การลงทนุในหลักทรัพยด์ังกลา่วยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน 
(Underlying Security) 

5. ความเสีย่งทางธุรกจิ (Business Risk ) หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากผลการดําเนนิงานของผูอ้อกตราสาร
ทีก่องทนุไปลงทนุ ซึง่เกดิจากการเปลีย่นแปลงความสามารถในการทํากําไรของบรษัิท โดยเฉพาะมสีาเหตจุาก
ภาวะการแขง่ขนั ความผดิพลาดของผูบ้รหิาร เป็นตน้ ทําใหผู้ล้งทนุในตราสารตอ้งสญูเสยีเงนิลงทนุได ้

6. ความเสีย่งจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิ
จากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทนุลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง ขอ้กําหนด กฎเกณฑ ์
หรอืนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตุอืน่ๆ ทีอ่าจทําใหไ้ม่สามารถชําระหนี้ได ้
ตรงตามระยะเวลาทีก่ําหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทนุเกดิความเสีย่งจากสญัญาสวอป และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์
ได ้ซึง่มีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรั้บจากการลงทุน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การ
เปลีย่นแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่
กองทนุลงทนุอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ประเมนิความเสีย่งจาการลงทนุในประเทศนัน้  ๆซึง่อาจชว่ยลดความเสีย่งในสว่นนีไ้ด ้

7. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk)  

(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) 
เกดิจากกองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่
สง่ผลกระทบตอ่การดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทนุอาจมผีล
การดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น
อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
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(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิ
จากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบ
ตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลาย
หมวดอตุสาหกรรม  

(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่ ้
ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง 
เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการ
ลงทนุในหลายประเทศ 
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ขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัจดัการและผูจ้ดัการกองทนุตา่งประเทศ (Master Fund) และ
การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมคา่ใชจ้า่ย 

1. โครงสรา้งการถอืหุน้ระหวา่งบรษิทัจดัการและ UOBAMSG 

ปัจจบุันบรษัิทจัดการม ีUOBAsset Management LTD. (Singapore) (“UOBAMSG”) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่
มสีัดสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดของบรษัิทจัดการ โดยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของ UOBAMSG 
เป็นหนึง่ในคณะกรรมกรรมการของบรษัิทจัดการซึง่รับผดิชอบในการวางกลยทุธแ์ละกํากบัดแูลการดําเนนิธรุกจิ
โดยรวมของบรษัิทจัดการแตไ่มร่วมถงึการบรหิารจัดการประจําวัน (day-to-day operation) และการลงทนุของ
กองทนุภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ 

2. รายละเอยีดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย 

กองทนุรวมลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ (Master Fund) ทีบ่รหิารโดย UOBAMSG  โดยมกีารจา่ย
คา่ธรรมเนียมบรหิารกองทนุ (Management Fee) และคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์
และคา่นายทะเบยีน เป็นตน้ ใหแ้กก่องทนุ Master Fund ตามมาตรฐานการปฏบิัตใินอตุสาหกรรมหลักทรัพย์
จัดการกองทนุโดยทั่วไปของการลงทนุรปูแบบ Feeder fund หรอื Fund of funds ทีล่งทนุในตา่งประเทศ และ
เป็นการดําเนนิธรุกจิในทางปกตทิี ่UOBAMSG ไดเ้รยีกเก็บจากผูล้งทนุอืน่ ๆ ในประเภทเดยีวกนัเป็นการท่ัวไป
ตามรายละเอยีดทีก่ําหนดในหนังสอืชีช้วนของกองทนุ Master Fund 

บรษัิทจัดการมคีวามเห็นวา่ การลงทนุในกองทนุ Master Fund ไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์
เนือ่งจากกองทนุรวมของบรษัิทจัดการไดรั้บสทิธปิระโยชนแ์ละมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบตามขอ้กําหนดและเงือ่นไข
ของกองทนุ Master Fund อยูใ่นระดับมาตรฐานทีเ่ทยีบเทา่หรอืไมด่อ้ยกวา่สทิธปิระโยชน์และหนา้ทีค่วาม
รับผดิชอบทีก่องทนุ Master Fundของ UOBAMSG เสนอหรอืเรยีกเก็บจากผูล้งทนุประเภทสถาบนัรายอืน่ ๆ 
 


