
September 2021

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

AIMC Category Performance 2,819.68

Health Care NAV per unit (Baht)

17.4730

FX Hedging : Depending on Inception Date

Fund Manager's discretion 9 September 2014

                             Fund Features

Fund Type

Equity fund, Feeder Fund, Sector  

Fund,  Fund with exposure to foreign

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

UOBSHC -3.37 3.72 10.44 7.61 8.20 N/A 0.79 8.22 Fund subscription

MSCI ACWI Healthcare Index *** 5.52 17.84 24.80 12.07 10.26 N/A 23.60 9.10 Every subscription date*

Standard Deviation 5.28 8.00 13.88 17.72 15.46 N/A 11.08 15.93 by 3.30 p.m.

Benchmark Standard Deviation 5.12 7.24 12.15 13.59 12.04 N/A 9.24 12.39 Fund redemption

Every redemption date*

by 2.00 p.m.

Dividend Policy

No Dividend Payment

Minimum Subscription

No minimum

Minimum Redemption

No minimum

Settlement Period

T + 5 after NAV calculation date

Since Inception Date until 30 September 2021 *Please study FIF Calendar

Direct Fee to Unitholder

Asset Allocation (% of NAV)

1. Unit Trust 97.52% Front-ended fee

2. Others 2.48% Presently 1.5%

Back-ended fee

None

Switching fee

Switching - in Waived but front-ended 

Top Holdings fee is collected

1.Unit Trust : United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176) 97.52% Switching - out  None

2.Others 2.48% 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 : UOBGBHC:TB (if any)

Master Fund :

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

United Overseas Bank (Thailand) PLC. , our selling agents

A feeder fund investing in units of only one foreign mutual fund, with 

United Global Healthcare Fund as the master fund that will invest 

globally in companies  which mainly doing business in healthcare and 

healthcare-related sector.

Investment contains risk. Investor should study and understand the fund feature, investment policy, return condition, risk factors and fund performance 

carefully before investing. 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.  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. 

Past Performance as of 30 September 2021

Past performance (%)
Fund

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

than 1 year *** MSCI ACWI Healthcare Index converted in THB with the exchange rate from Bloomberg

UNIGHCU:SP

UOB SMART GLOBAL HEALTHCARE FUND
(UOBSHC) 
The fund is highly concentrated at the health care sector level, investors 
may be exposed to greater downside risk. 
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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

Global Equity

5th Percentile 5.18 15.03 46.36 20.30 13.90 12.06 8.30 8.56 10.29 12.75 11.24 11.05

25th Percentile 1.23 10.16 26.74 13.49 11.84 10.20 10.58 10.36 11.45 14.77 12.29 11.82

50th Percentile -0.32 6.09 21.97 11.44 9.81 8.03 12.35 12.54 14.20 17.20 13.45 14.83

75th Percentile -4.77 2.73 16.66 6.80 6.14 1.52 17.28 16.50 16.91 20.35 15.62 16.25

95th Percentile -14.49 -10.64 -0.90 -0.40 0.23 -7.00 27.54 29.50 25.54 30.70 27.67 29.09

Health Care

5th Percentile 5.25 15.88 23.88 12.71 11.79 15.48 10.02 10.90 12.41 13.74 12.32 14.55

25th Percentile -0.14 8.42 17.95 10.03 10.12 14.86 10.68 11.08 13.83 15.15 14.09 14.61

50th Percentile -0.84 6.46 14.99 8.69 9.48 14.09 10.83 11.37 14.00 16.62 14.75 14.69

75th Percentile -3.37 3.76 14.41 8.02 8.55 13.32 16.17 11.94 14.39 17.19 15.19 14.77

95th Percentile -17.82 -9.62 8.98 7.20 6.30 12.70 28.67 30.94 24.32 18.00 15.81 14.84

High Yield Bond

5th Percentile 3.08 6.76 11.96 5.30 4.15 1.07 0.95 1.26 4.77 5.60

25th Percentile 0.77 2.71 8.71 3.92 4.05 1.51 1.45 2.12 6.91 5.98

50th Percentile 0.63 2.45 7.70 3.62 3.78 1.60 1.46 2.18 7.58 6.04

75th Percentile 0.48 1.93 7.28 3.04 3.67 1.93 1.47 2.66 7.67 6.17

95th Percentile -3.35 1.76 4.21 2.55 3.56 6.40 3.53 4.10 9.90 7.98

India Equity

5th Percentile 16.97 28.93 66.03 18.88 11.90 9.75 10.73 12.43 14.12 20.14 18.21 17.74

25th Percentile 15.81 23.68 57.64 16.46 10.45 9.63 11.12 13.32 14.38 20.59 18.78 18.86

50th Percentile 11.30 19.51 50.01 14.75 9.73 9.47 11.46 13.76 15.74 21.80 20.50 20.27

75th Percentile 10.71 17.74 45.71 13.86 8.83 9.31 12.08 14.98 16.68 24.73 22.40 21.68

95th Percentile 9.95 15.88 44.86 11.64 8.69 9.19 13.14 15.92 17.53 25.30 22.74 22.80

Japan Equity

5th Percentile 7.06 10.17 28.81 8.73 13.30 6.95 14.77 14.56 14.28 16.54 13.68 19.35

25th Percentile 5.22 5.15 26.96 7.65 11.81 6.95 15.38 14.90 15.05 18.19 15.21 19.35

50th Percentile 3.33 2.53 26.01 6.50 10.00 6.95 15.62 16.29 16.31 18.78 15.67 19.35

75th Percentile 2.90 1.75 17.77 4.56 8.99 6.95 16.52 16.98 16.38 19.22 15.93 19.35

95th Percentile 1.95 0.67 14.78 0.67 5.42 6.95 17.88 17.09 17.59 21.91 17.18 19.35

Long Term General Bond

5th Percentile 0.01 1.55 1.78 4.21 2.75 3.60 0.95 1.04 1.12 2.08 2.02 1.65

25th Percentile -0.14 1.50 1.72 3.33 2.37 3.36 1.03 1.09 1.17 2.26 3.14 2.18

50th Percentile -0.19 1.38 1.40 2.79 1.89 3.06 1.17 1.14 1.30 3.74 4.53 2.86

75th Percentile -0.27 0.48 0.27 2.32 1.74 2.76 2.35 2.28 2.59 5.31 4.62 3.53

95th Percentile -0.53 0.32 -1.78 1.61 1.62 2.52 3.61 3.13 3.08 5.70 4.70 4.07

Mid Term General Bond

5th Percentile 0.17 1.27 2.34 2.44 2.13 2.83 0.17 0.16 0.25 0.57 0.50 0.57

25th Percentile 0.06 1.08 1.85 2.11 1.82 2.50 0.29 0.28 0.41 0.72 0.61 0.64

50th Percentile 0.00 0.72 1.50 1.88 1.65 2.35 0.45 0.43 0.54 0.95 0.78 0.75

75th Percentile -0.08 0.47 0.93 1.46 1.33 2.09 0.55 0.51 0.63 1.08 0.89 0.87

95th Percentile -0.29 0.11 0.18 0.94 0.88 1.65 1.08 0.86 0.89 1.22 0.98 1.59

Moderate Allocation

5th Percentile 2.41 4.58 27.17 3.93 4.44 7.08 3.51 3.43 3.97 6.07 5.58 6.28

25th Percentile 0.86 2.62 16.73 2.28 3.28 6.12 4.12 4.18 5.16 8.05 7.20 8.03

50th Percentile 0.21 1.73 13.14 1.02 2.34 5.22 5.69 5.56 7.15 9.37 8.46 8.97

75th Percentile -0.46 0.58 8.93 -1.62 1.50 4.57 7.30 7.19 9.40 10.48 10.52 10.16

95th Percentile -2.13 -1.84 3.25 -3.97 -1.01 3.68 11.48 12.04 13.44 14.14 12.40 12.34
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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

Report as of 30/09/2021

2021



กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด ์ชนดิเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป  1 
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กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Healthcare 
จงึมคีวามเสีย่งทีผู่ล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจาํนวนมาก 

             
  

  
  
  
  
  
  
   

กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟนัด ์
UOB Smart Global Healthcare Fund: UOBSHC-M

(หนว่ยลงทนุชนดิเพือ่ผูล้งทนุท ัว่ไป : UOBSHC)
กองทนุรวมตราสารทนุ

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund
กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม (Sector Fund)

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  
การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564
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1.ทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ 
กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชือ่ United Global Healthcare Fund เป็น Authorised 
scheme ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร ์(Singapore) และอยูภ่ายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศสงิคโปร ์
โดยอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึง่เป็นสมาชกิของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนดังกลา่วมวีัตถปุระสงคใ์นการลงทนุทีเ่นน้
ลงทนุในตราสารทนุของบรษัิททีดํ่าเนนิธรุกจิ Healthcare ในตลาดหลักทรัพยท่ั์วโลก ซึง่มกีารบรหิารจัดการโดย 
UOB Asset Management Limited และกองทนุหลักมไิดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) ซึง่
กองทนุหลักอาจป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นตามดลุพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ และบรษัิทจัดการจะทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลักในรูปสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ หรอืในสกลุเงนิอืน่ใด หากมกีารเปลีย่นแปลง
โดยกองทนุรวมหลักในอนาคต ทัง้นี้ กองทนุหลักจะนําเงนิไปลงทนุตอ่ในหลายหลายสกลุเงนิตามแตล่ะประเทศ
ทีก่องทนุหลักไปลงทนุ 
 
กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่นเงนิ
โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์
ในแตล่ะขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งอาจมตีน้ทนุสําหรับการทําธรุกรรมป้องกนัความเสีย่ง โดยอาจ
ทําใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 
 
2.นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 
กองทนุมวีัตถปุระสงคใ์นการลงทนุทีเ่นน้ลงทนุในตราสารทนุของบรษัิททีดํ่าเนนิธรุกจิ Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์
ท่ัวโลก ซึง่มกีารบรหิารจัดการโดย UOB Asset Management Limited 
 
คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : www.uobam.com.sg 
 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  
1. กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด ์มุง่หวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลัก 

(Passive management) 
2. United Global Healthcare Fund  (กองทนุหลัก) มกีลยทุธก์ารบรหิารแบบเชงิรกุ (Active Management) 
 

 

 

 

 

 

 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 
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1. ผูล้งทุนทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้หรอืลดลง
จนตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้

2. ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทนุในตราสารหนี้
ท่ัวไป 

3. ผูล้งทนุทีต่อ้งการกระจายการลงทนุไปยังหุน้กลุม่ Health Care 
4. เหมาะสําหรับเงนิลงทนุของผูล้งทนุทีมุ่ง่หวังผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ โดย

ควรเป็นเงนิลงทนุสว่นทีส่ามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุไดใ้นระดับสงู โดยผลตอบแทนทีก่องทนุ
จะไดรั้บสว่นใหญม่าจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 

 
 
 
กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 
ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 
 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้
 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทนุไทยนําเงนิไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลักเป็นสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ กองทนุนี้จงึมคีวามเสีย่ง
จากอัตราแลกเปลีย่นสกลุเงนิบาทและสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ทัง้นี้ กองทนุไทยอาจป้องกนัความเสีย่งจากอัตรา
แลกเปลีย่นตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ เป็นเหตใุหก้องทนุไทยมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น จงึอาจ
ทําใหผู้ล้งทนุไดรั้บผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิคนืตํา่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

2. กองทนุหลักจะนําเงนิไปลงทนุตอ่ในหลายหลายสกลุเงนิตามแตล่ะประเทศทีก่องทนุหลักไปลงทนุ ทัง้นี้ กองทนุหลัก
อาจป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ 

3. กองทนุหลักอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่แสวงหาผลประโยชนต์อบแทน (Efficient Portfolio Management)
จงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมอืน่ 

4. กองทนุหลักไมไ่ดร้ะบเุกีย่วกบั Total Junk Limit ไว ้ทําใหอ้าจลงทนุไดต้ัง้แต ่0%-100% แตอ่ยา่งไรก็ตามกองทนุไทย
จะควบคมุดแูล (monitor) ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5. กองทุนเปิด ยูโอบ ีสมารท์ โกลบอล เฮลทแ์คร์ ฟันดม์นีโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United 
Global Healthcare Fund (กองทนุหลัก)ซึง่กองทนุหลักดังกลา่วมนีโยบายการลงทนุเฉพาะเจาะจงในหมวด
อตุสาหกรรม จงึอาจมคีวามเสีย่งและความผันผวนของราคาสงูกวา่กองทนุรวมท่ัวไปทีม่กีารกระจายการลงทนุใน
หลายอตุสาหกรรม ดังนัน้ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูหมวดอตุสาหกรรมดังกลา่วเพือ่ประกอบการตัดสนิใจลงทนุดว้ย 

6. กองทนุรวมมกีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ เป็นชนดิเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปและชนดิเพือ่การออม ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ
จะแยกคํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ ซึง่อาจจะมมีลูคา่เทา่กนัหรอืแตกตา่งกนัได ้

7. กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุ
โดยรวมของตนเองดว้ย  

8. กองทนุรวมอาจมกีารกระจกุตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทนุรวมไดโ้ดย
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
 
 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk)  
 

                         ตํา่                                                                                                            สงู 
 

 

                                                               
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม Healthcare  

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา  

 

≤ 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% 

การลงทนุกระจกุตัว
ในผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา่                   สงู

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ตํา่                                      สงู

การลงทนุกระจกุตัวใน
รายประเทศรวม 

 ตํา่                                                   สูง

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 
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ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

              ตํา่                                                                                                            สงู 
 

 
 

หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็นรอ้ยละ 86.70 ของเงนิลงทนุใน
ตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 
การป้องกนั 

ความเสีย่ง fx 
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                  ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 

        

   ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟนัด ์

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 
1.หน่วยลงทนุ : United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF 
(SG9999001176) 

101.76 

2.อืน่ๆ -1.76 
 
ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ United Global Healthcare Fund (Master Fund) 

 

หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00367 

และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่:www.uobam.com.sg 

หน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมระหวา่ง
ประเทศ 101.76%

อืน่ๆ -1.76%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 

Health Care 
Equipment 

21.27%

Biotechnology 
24.95%

Pharmaceuticals
24.67 %

Managed Health 
Care 8.26%

Life Sciences 
Tools & Services 

8.86%

Health Care 
Facilities 1.90%

Health Care 
Supplies 2.17%

Health Care 
Services 2.19%

Others 2.03%
Cash 3.70%

UOBSHC-M United Global Healthcare Fund 
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หมายเหต:ุ  

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0030 เป็นตน้ 
- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี  
 ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00367 
 

 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.50 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 1.50** 
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 500 หน่วย 

หรอืเศษของ 500 หน่วย 
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่
หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้

**   กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 
 

1.6050

0.0321 0.2140 0.0047

1.8558

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ
2.70175 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 

 
 
 
หมายเหต ุ:  ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 
สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

 
 
 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.9650% ของ NAV 
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       ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Health Care ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 

 

 
 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
 
1.  ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3.  ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคมบรษัิท

จัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภทเดยีวกนัใน
ระดับเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(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 จะทราบ
วา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 
 

 
 

ผลการดําเนนิงานในอดตี /ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ              
มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: http://www.uobam.com.sg 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัทีจ่ดทะเบยีน 9 กนัยายน 2557 

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 วนัทําการนับแตว่นัถดัจากวนัคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวม
วนัหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะใน
ทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวนัหยดุทําการ
ในตา่งประเทศดงักลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการ 
หมายเหต:ุ สามารถดวูนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวนัไดท้ี ่

www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 
 
 
 
 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 9 กนัยายน 2557 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 9 กนัยายน 2557 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอื  
รับซือ้คนื 

1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) (Private Bank): โทรศพัท ์0-2626-7777 
2. บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 
3. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 
4. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2016-8600 
5. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658 -5050 
6. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 
7. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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8. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000 , 0-2099-7000 
9. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 
10. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 
11. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 
12. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 
13. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 
14. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 
15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2782-2400 
16. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 
17. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 
18. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 
19. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 
20. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 
21. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั : โทรศพัท ์0-2697-3700 
22. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 
23. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบี ีเอสท ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-1111 
24. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2343-9555 
25. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 
26. บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จํากดั(มหาชน) : โทรศพัท ์1621 
27. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1327,0-2359-0000 
28. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 
29. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 
30. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508,   0-2861-6090 
31. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2888-8888 
32. บรษัิท เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1351 
33. ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2111-1111 
34. ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2777-7777 
35. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท0์-2696-0000 , 0-2796-0000 
36. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 
37. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 
38. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 
39. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุโรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 
40. ธนาคารกรงุศรอียธุยาจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1572 
41. บรษัิทฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 
42. บรษัิทเมอืงไทยประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 
43. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2633-6000 

      ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลงั 1 ปี เทา่กบั 38.40%  
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ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอื
ชีช้วน รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
Website : www.uobam.co.th 
Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะเปิดเผย
ขอ้มลูธรุกรรมดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 
คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 
 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจาก
การลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรอง

ถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคัญ ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 แลว้ดว้ย
ความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และ
ไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคญัผดิ 

 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่มปฏบิตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบถงึปรมิาณ
การซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณจากมลูคา่ทีตํ่า่กวา่
ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมา
ยอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

 
1. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) : หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ี่

กองทนุรวมลงทนุจะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืง
ทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู 
แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk)หมายถงึการเปลีย่นแปลง ของอัตรา
แลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น แต่
ขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชว่งที่
บาทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กัน ดังนัน้ การป้องกันความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคญัในการบรหิารความเสีย่งจากดงักลา่ว  
- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 
เนือ่งจากการป้องกนัความเสีย่งขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณาวา่จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่ 

3. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country and Political Risk)ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศ 
เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง 

4. ความเสีย่งของการนําเงนิออกจากประเทศทีล่งทนุ (Repatriation Risk)เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ภายในประเทศทีก่องทนุลงทนุ ซึง่อาจทําใหไ้มส่ามารถชําระหนีไ้ดต้รงตามระยะเวลาทีกํ่าหนด  

5. ความเสีย่งทางธุรกจิ (Business Risk )หมายถงึ ความสามารถในการดําเนนิธรุกจิของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว
จะบ่งบอกถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ และความเขม้แข็งขององคก์รธุรกจิ ซึง่จะถูกสะทอ้น
ออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้  ๆ

6. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจากกองทนุ
ลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การดําเนนิงาน 
ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทนุอาจมผีลการดําเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทนุที่
กระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดงันี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับที่
สามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนินงานทีผ่ันผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลายหมวด
อตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทนุลงทนุใน
ประเทศใดประเทศหนึง่มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทุนในตราสารทีผู่อ้อกเสนอขายอยู่ใน
ประเทศไทยซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุน
ดงักลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 
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ขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัจดัการและผูจ้ดัการกองทนุตา่งประเทศ (Master Fund) และการเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมคา่ใชจ้า่ย 
 
1. โครงสรา้งการถอืหุน้ระหวา่งบรษิทัจดัการ และ UOBAMSG 
ปัจจบุนั บรษัิทจัดการม ีUOB Asset Management LTD. (Singapore) (“UOBAMSG”) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่มสีดัสว่นการถอืหุน้
รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดของบรษัิทจัดการ โดยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของ UOBAMSG เป็นหนึง่ในคณะกรรมกรรมการของ
บรษัิทจัดการซึง่รับผดิชอบในการวางกลยุทธแ์ละกํากับดูแลการดําเนนิธุรกจิโดยรวมของบรษัิทจัดการ แตไ่มร่วมถงึการบรหิาร
จัดการประจําวนั (day-to-day operation) และการลงทนุของกองทนุภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ 

2. รายละเอยีดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย 
กองทนุรวมลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ (Master Fund) ทีบ่รหิารโดย UOBAMSG  โดยมกีารจา่ยคา่ธรรมเนยีม
บรหิารกองทนุ (Management Fee) และคา่ธรรมเนียมอืน่  ๆเชน่ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่นายทะเบยีน เป็นตน้ 
ใหแ้กก่องทนุ Master Fund ตามมาตรฐานการปฏบิัตใินอตุสาหกรรมหลักทรัพยจั์ดการกองทนุโดยทั่วไปของการลงทนุรปูแบบ 
Feeder fund หรอื Fund of funds ทีล่งทนุในตา่งประเทศ และเป็นการดําเนนิธรุกจิในทางปกตทิี ่UOBAMSG ไดเ้รยีกเก็บจาก
ผูล้งทนุอืน่ ๆ  ในประเภทเดยีวกนัเป็นการทัว่ไป ตามรายละเอยีดทีกํ่าหนดในหนังสอืชีช้วนของกองทนุ Master Fund    

บรษัิทจัดการมคีวามเห็นวา่ การลงทนุในกองทนุ Master Fund ไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เนือ่งจากกองทนุรวม
ของบรษัิทจัดการไดรั้บสทิธปิระโยชน ์และมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบตามขอ้กําหนดและเงือ่นไขของกองทนุ Master Fund อยูใ่น
ระดับมาตรฐานทีเ่ทยีบเทา่หรอืไมด่อ้ยกวา่สทิธปิระโยชน์และหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีก่องทนุ Master Fund ของ UOBAMSG 
เสนอหรอืเรยีกเก็บจากผูล้งทนุประเภทสถาบนัรายอืน่ ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


