ื ชช
ี้ วนสว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ
หน ังสอ

ข้อมูล ณ ว ันที่ 30 ธ ันวาคม 2564

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
UOB Smart Global Healthcare Fund: UOBSHC-M

บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

(หน่วยลงทุนชนิดเพือ
่ ผูล
้ งทุนทวไป
่ั
: UOBSHC)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)

ี่ งต่างประเทศ
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสย
้ งทุนกระจุกต ัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare
กองทุนนีล
ี่ งทีผ
ี เงินลงทุนจํานวนมาก
จึงมีความเสย
่ ล
ู ้ งทุนอาจสูญเสย

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์ ชนิดเพือ
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป
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คุณกําล ังจะลงทุนอะไร?
ิ ทีก
1. ทร ัพย์สน
่ องทุนรวมลงทุน
ื่ United Global Healthcare Fund เป็ น Authorised
กองทุนจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชอ
scheme ทีจ
่ ดทะเบียนในประเทศสงิ คโปร์ (Singapore) และอยูภ
่ ายใต ้กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องของประเทศสงิ คโปร์
ิ ของ International
โดยอยูภ
่ ายใต ้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซงึ่ เป็ นสมาชก
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุ น ดั ง กล่ าวมีวั ต ถุ ป ระสงค์ในการลงทุ น ที่ เน น
้
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีด
่ ําเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ซงึ่ มีการบริหารจัดการโดย
UOB Asset Management Limited และกองทุนหลักมิได ้เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟั นด์ (Hedge Fund) ซ งึ่
ี่ งด ้านอัตราแลกเปลีย
กองทุนหลักอาจป้ องกันความเสย
่ นตามดุลพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุน และบริษัทจัดการจะทําการ
ื้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือในสกุลเงินอืน
ซอ
่ ใด หากมีการเปลีย
่ นแปลง
โดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ทัง้ นี้ กองทุนหลักจะนํ าเงินไปลงทุนต่อในหลายหลายสกุลเงินตามแต่ละประเทศ
ทีก
่ องทุนหลักไปลงทุน
ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้า (Derivatives) ทีม
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว ้ซงึ่ สญ
่ ต
ี ัวแปรเป็ นอัตราแลกเปลีย
่ นเงิน
ี่ ง (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ทค
โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
่ ป้ องกันความเสย
ี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน
้ อยู่กับ ดุลยพินิจของผู ้จั ด การกองทุนตามความเหมาะสมกับ
้ อ
ี่ งอาจมีต ้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้ องกันความเสย
ี่ ง
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซงึ่ การใชเครื
่ งมือป้ องกันความเสย
โดยอาจทําให ้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต ้นทุนทีเ่ พิม
่ ขึน
้

2. นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนทีเ่ น ้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีด
่ ํ าเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาด
หลักทรัพย์ทั่วโลก ซงึ่ มีการบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Limited
ึ ษาข ้อมูลกองทุนหลักได ้จาก : www.uobam.com.sg
คุณสามารถศก

กลยุทธ์การบริหารกองทุน
1. กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์ มุง่ หวังให ้ผลการดําเนินงานเคลือ
่ นไหวตามกองทุนหลัก
(Passive management)
2. United Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชงิ รุก (Active Management)
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กองทุนรวมนีเ้ หมาะก ับใคร?
1. ผู ้ลงทุนทีส
่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุ ้นทีก
่ องทุนรวมไปลงทุน ซงึ่ อาจจะปรับตัวเพิม
่ สูงขึน
้ หรือลดลง
จนตํา่ กว่ามูลค่าทีล
่ งทุนและทําให ้ขาดทุนได ้
2. ผู ้ทีส
่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด
่ ก
ี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไป
3. ผู ้ลงทุนทีต
่ ้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ ้นกลุม
่ Health Care
4. เหมาะสาํ หรับเงินลงทุนของผู ้ลงทุนทีม
่ งุ่ หวังผลตอบแทนทีด
่ จ
ี ากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดย
ี่ งจากการลงทุนได ้ในระดับสูง โดยผลตอบแทนทีก
ควรเป็ นเงินลงทุนสว่ นทีส
่ ามารถยอมรับความเสย
่ องทุน
จะได ้รับสว่ นใหญ่มาจากกําไรสว่ นต่างของราคาหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะก ับใคร
ผู ้ลงทุนทีเ่ น ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ
่ น่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ

ี่ งของกองทุนนี้
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสย


ื ชช
ี้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู ้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อ่านหนังสอ



ี่ งของกองทุนรวมนีด
อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสย
้ พ
ี อ
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คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนทีส
่ ําค ัญ
ี่ ง
1. กองทุนไทยนํ าเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนนี้จงึ มีความเสย
ี่ งจาก
จากอัตราแลกเปลีย
่ นสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทัง้ นี้ กองทุนไทยอาจป้ องกันความเสย
ี่ งจากอัตราแลกเปลีย
อัตราแลกเปลีย
่ นตามดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุน เป็ นเหตุให ้กองทุนไทยมีความเสย
่ น
จึงอาจทําให ้ผู ้ลงทุนได ้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ นหรือได ้รับเงินคืนตํา่ กว่าเงินลงทุนเริม
่ แรกได ้
2. กองทุนหลักจะนํ าเงินไปลงทุนต่อในหลายหลายสกุลเงินตามแต่ละประเทศทีก
่ องทุนหลักไปลงทุน ทัง้ นี้
ี่ งจากอัตราแลกเปลีย
กองทุนหลักอาจป้ องกันความเสย
่ นตามดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุน
ื้ ขายล่วงหน ้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio
3. กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซอ
ี่ งมากกว่ากองทุนรวมอืน
Management) จึงมีความเสย
่
4. กองทุนหลักไม่ได ้ระบุเกีย
่ วกับ Total Junk Limit ไว ้ ทําให ้อาจลงทุนได ้ตัง้ แต่ 0%-100% แต่อย่างไรก็ตาม
กองทุนไทยจะควบคุมดูแล (monitor) ให ้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. กองทุ น เปิ ด ยูโ อบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แ คร์ ฟั นด์ม ีน โยบายการลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น
United Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก)ซงึ่ กองทุนหลักดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจง
ในหมวดอุต สาหกรรม จึง อาจมีค วามเส ี่ย งและความผั น ผวนของราคาสูง กว่า กองทุ น รวมทั่ ว ไปที่ม ีก าร
ึ ษาข ้อมูลหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อ
กระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั น
้ ผู ้ลงทุนควรศก
ิ ใจลงทุนด ้วย
ประกอบการตัดสน
6. กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็ นชนิดเพือ
่ ผู ้ลงทุนทั่วไปและชนิดเพือ
่ การออม ทัง้ นี้ บริษัทจัดการ
จะแยกคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซงึ่ อาจจะมีมล
ู ค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได ้
ี่ งของ
7. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู ้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสย
พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด ้วย
8. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุน
ทั ง้ หมด ดั ง นั ้น หากผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่า วไถ่ถ อนหน่ ว ยลงทุ น อาจมีค วามเส ี่ย งให ้กองทุ น ต ้องเลิก
กองทุนรวมได ้โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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ี่ งของกองทุนรวม
แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสย

ี่ งทีส
ปัจจ ัยความเสย
่ ําค ัญ

ี่ งจากความผ ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)
ความเสย
ตํา่
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

สูง
≤ 5%

5 - 10%

10 – 15%

15 – 25%

> 25%

ี่ งจากการลงทุนกระจุกต ัว (High concentration risk)
ความเสย
ตํา่
การลงทุนกระจุกตัว
ในผู ้ออกตราสารรวม

สูง
≤ 10%

10% - 20%

20% – 50%

50% – 80%

> 80%

ตํา่
การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง
≤ 20%

20% – 50%

50% – 80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare
ตํา่
การลงทุนกระจุกตัวใน
รายประเทศรวม

สูง
≤ 20%

20% – 50%

50% – 80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา
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ี่ งจากการเปลีย
ความเสย
่ นแปลงของอ ัตราแลกเปลีย
่ น (Exchange rate risk)
ตํา่
การป้ องกัน
ี่ ง fx
ความเสย

สูง
ทัง้ หมด / เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินจ
ิ

ไม่ป้องกัน

ี่ งจากการเปลีย
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสย
่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย
่ นคิดเป็ นร ้อยละ 90.91
ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
ี่ งต่างๆได ้จากคําอธิบายเพิม
ทัง้ นี้ ท่านสามารถดูคําอธิบายความเสย
่ เติมท ้ายเล่ม

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์ ชนิดเพือ
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีล
สดส
่ งทุน
% ของ NAV
Cash 3.20%
Others 2.71%

อืน
่ ๆ 2.70%

Health Care
Services 1.68%
Pharmaceuticals
26.10%

Health Care
Supplies 2.67%
Health Care
Facilities 2.58%
หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมระหว่าง
ประเทศ 97.30%

Biotechnology
21.52%

Life Sciences
Tools & Services
11.10%
Managed Health Care
10.65%

Health Care
Equipment
17.79%

United Global Healthcare Fund

UOBSHC-M

ข้อมูลกองทุนหล ัก ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ื่ ทร ัพย์สน
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอ
ิ 5 อ ันด ับแรกของ กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
ทร ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน

% ของ NAV

หน่วยลงทุน : United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF
(SG9999001176)

97.30

ิ 5 อ ันด ับแรกของ United Global Healthcare Fund (Master Fund)
ทร ัพย์สน

หมายเหตุ : ข ้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00367
และสามารถดูข ้อมูลของกองทุนหลักทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ : www.uobam.com.sg

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์ ชนิดเพือ
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค
่ ณ
ุ จะได ้รับ
ดังนั น
้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
6.00

สูงสุดไม่เกิน
5.35

5.00
4.00
สูงสุดไม่เกิน
2.70175

สูงสุดไม่เกิน
2.14

3.00
2.00

1.8549

1.6050
สูงสุดไม่เกิน
0.08025

1.00

0.0321

0.00
การจัดการ

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน
0.4280
0.2140

0.0038

นายทะเบียน

ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ

รวมค่าใช ้จ่าย

หมายเหตุ:

่ ค่าสอบบัญช ี เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0020 เป็ นต ้น
- ค่าใชจ่้ ายอืน
่ ๆข ้างต ้น เชน
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได ้รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ หรือภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อน
ื่ ใดทํานองเดียวกัน (ถ ้ามี)
ทัง้ นี้ สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที่
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00367

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

2.00

1.50

ั เปลีย
ค่าธรรมเนียมการสบ
่ นหน่วยลงทุนเข ้า

2.00

1.50**

ื้ คืน
ค่าธรรมเนียมการรับซอ

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ั เปลีย
ค่าธรรมเนียมการสบ
่ นหน่วยลงทุนออก

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

10 บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วย
หรือเศษของ 500 หน่วย

ิ ธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสท
*

ไม่ม ี

ิ ธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู ้สงั่ ซอ
ื้ หรือผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสท
่
หรือแต่ละคนไม่เท่ากันได ้

ั เปลีย
** กรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนสบ
่ นหน่วยลงทุนเข ้า บริษัทจัดการจะไม่คด
ิ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์ ชนิดเพือ
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป
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ค่าธรรมเนียมของกองทุนหล ัก

หมายเหตุ : ข ้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
สามารถดูคา่ ธรรมเนียมของกองทุนหลักทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ : www.uobam.com.sg

ค่าตอบแทนทีไ่ ด้ร ับจากบริษ ัทจ ัดการต่างประเทศ (Rebate fee) : 0.9650% ของ NAV

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์ ชนิดเพือ
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป
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ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได ้เป็ นสง่ิ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ด ัชนี MSCI AC World Health Care Index ซงึ่ เป็นด ัชนีทเี่ ปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนหล ัก
(Master Fund) ในสกุลเงินดอลลาร์สหร ัฐ ปร ับด้วยอ ัตราแลกเปลีย
่ นเพือ
่ เทียบค่าสกุลเงินบาท ณ ว ันที่
คํานวณผลตอบแทน
2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ
ผลการดําเนินงาน
UOBSHC

35.00%

Benchmark

29.95%

30.00%

25.80%

25.00%

20.01%

20.00%

12.84%

15.00%

12.36%

10.65%

10.00%

7.71%

2.27%

5.00%
0.00%

-0.89%

-5.00%
-10.00%

-8.29%

-15.00%
2564

3.

2563

2562

2561

2560

่ งเวลา 5 ปี คือ -28.8128 %
กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในชว

4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 15.42% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพือ
่ ใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Health Care
*คุณสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00367
6. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

ผลตอบแทนกองทุนรวม

2.27%

1.47%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ด
ั

29.95%

5.13%

ความผันผวนของกองทุน

12.65%

ความผันผวนของตัวชีว้ ด
ั

10.73%

1 ปี

Percentile

50

-1.95%

5

10.94%

75

2.27%

5

29.95%

6.15%

5

8.09%

5.49%

5

7.48%

5

12.93%

5

10.97%

5 ปี

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้
กองทุน

10 ปี

Percentile

75

N/A

N/A

8.15%

50

N/A

N/A

9.52%

N/A

N/A

15.94%

N/A

N/A

12.36%

3 ปี

Percentile

Percentile

75

15.54%

50

9.39%

5

18.06%

5

11.95%

25

15.35%

50

15.42%

75

5

11.72%

5

11.90%

5

-

ผลตอบแทนทีม
่ อ
ี ายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี

-

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทําขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00367

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์ ชนิดเพือ
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Health Care ข ้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อตกลงและเงือ
่ นไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance)
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสงิ่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที่ www.aimc.or.th
3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทีก
่ ารเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต ้ข ้อกําหนดของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน โดยกองทุนทีจ
่ ะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละชว่ งเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันใน
็ ต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น
ระดับเปอร์เซน
• 5th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
• 25th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
• 50th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median Performance)
• 75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
• 95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนทีม
่ อ
ี ายุเกินหนึง่ ปี นัน
้ มีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เมือ
่ ผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีล
่ งทุน สามารถนํ าไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบ
ว่ากองทุนทีล
่ งทุนนัน
้ อยูใ่ นชว่ งทีเ่ ท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน
้

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์ ชนิดเพือ
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป
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ผลการดําเนินงานย้อนหล ังของกองทุนหล ัก

ผลการดําเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
มิได ้เป็ นสงิ่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : ข ้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ : http://www.uobam.com.sg

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์ ชนิดเพือ
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป
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ข้อมูลอืน
่ ๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จา่ ย

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ิ รไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสก

วันทีจ
่ ดทะเบียน

9 กันยายน 2557

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ื้ และขายคืน
การซอ
หน่วยลงทุน

ื้ : ทุกวันทําการ ตัง้ แต่เวลาเริม
ว ันทําการซอ
่ เปิ ดทําการ ถึง 15.30 น.
ื้ ครัง้ แรก : ไม่กําหนด
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการซอ
ื้ ครัง้ ถัดไป : ไม่กําหนด
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการสงั่ ซอ
ว ันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทําการ ถึง 14.00 น.
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการขายคืน

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขัน
้ ตํา่

: ไม่กําหนด

ิ สุทธิ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ื้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให ้นับรวม
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซอ
วันหยุดทําการในต่างประเทศของผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะใน
ทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซงึ่ บริษัทจัดการกองทุนรวมได ้ระบุเกีย
่ วกับวันหยุดทําการ
ในต่างประเทศดังกล่าวไว ้แล ้วในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ื้ ขายหน่วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน
ิ รายวันได ้ที่
หมายเหตุ : สามารถดูวน
ั ทําการซอ
www.uobam.co.th
ื่ ผู ้จัดการกองทุน
รายชอ

ื่ -นามสกุล
ชอ

ว ันทีเ่ ริม
่ บริหารกองทุนนี้

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ ถาวร*

9 กันยายน 2557

ั *
นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชย

9 กันยายน 2557

นายฐิตริ ัฐ รัตนสงิ ห์*

4 มิถน
ุ ายน 2562

ั ติวงศ ์
นางสาวสริ อ
ิ นงค์ ปิ ยสน

19 มิถน
ุ ายน 2562

นายนพพล นราศรี

22 กุมภาพันธ์ 2564

ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้าเพิม
* ปฎิบต
ั ห
ิ น ้าทีเ่ ป็ นผู ้จัดการกองทุนและผู ้จัดการลงทุนในสญ
่ เติม
ผู ้สนับสนุนการขายหรือ
ื้ คืน
รับซอ

1.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777

2.

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000

3.

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2638-5500

4.

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555

5.

้ ขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600
บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ

6.

ั่ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2095-8999
บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชน

7.

้ ขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2061-9621
บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ
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8.

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2829-6291, 0-2829-6293,
0-2829-6294

9.

บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2430-6543

10. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658 -5050
11. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
12. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
13. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000 , 0-2099-7000
14. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
15. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
16. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
18. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
19. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
20. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2782-2400
21. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
22. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
ั่ พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
23. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชน
24. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
25. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
26. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
27. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
28. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี เอสที (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-1111
29. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนต
ี ี้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
30. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
31. บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวต
ิ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) : โทรศัพท์ 1621
32. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327,0-2359-0000
33. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
34. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508,
35. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ
0-2861-6090
36. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2888-8888
37. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1351
38. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2111-1111
39. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2777-7777
40. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์0-2696-0000 , 0-2796-0000
41. ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
42. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
43. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ
้ ขายหน่วยลงทุนโรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
44. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ
45. บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 02 257 9999
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46. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1572
47. บริษัทฟิ ลลิปประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
48. บริษัทเมืองไทยประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
49. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000
้ คืนอืน
หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
่ ๆ (ถ ้ามี)

อัตราสว่ นหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ
่ า่ นมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 18.82%

ติดต่อสอบถาม
ื ชช
ี้ วน ร ้องเรียน
รับหนังสอ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ั ้ 23A, 25 อาคารเอเซย
ี เซน
็ เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
ทีอ
่ ยู่ : ชน
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ั ท์ : 0-2786-2222
โทรศพ
โทรสาร : 0-2786-2377
Website : www.uobam.co.th
Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com

ธุรกรรมทีอ
่ าจก่อให ้เกิด
ความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอ
่ าจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผย
ข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ
่ าจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที่
www.uobam.co.th

่ ารฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได ้อยูภ
ี่ งจาก
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก
่ ายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสย
การลงทุนซงึ่ ผู ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได ้รับอนุมต
ั จิ ัดตัง้ และอยูภ
่ ายใต ้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
ื ชช
ี้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม
้ ไิ ด ้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้รับรอง
 การพิจารณาร่างหนังสอ
ื ชช
ี้ วนของกองทุนรวม หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนั น
ถึงความถูกต ้องของข ้อมูลในหนังสอ
้
ื
้
ี
่
ํ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได ้สอบทานข ้อมูลในหนั งสอชชวนสวนสรุปข ้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล ้วด ้วย
ความระมัดระวังในฐานะผู ้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็จ และ
ไม่ทําให ้ผู ้อืน
่ สําคัญผิด
*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่ว มปฏิบั ต ิข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
อ ัตราส ่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ
่ ให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงปริมาณ
ื้ ขายทรัพย์สน
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จัดการกองทุนได ้ดียงิ่ ขึน
การซอ
้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต
่ ํา่ กว่า
ิ ทีก
ื้ ทรัพย์สน
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
่ องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอ
ิ สุทธิเฉลีย
ย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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คําอธิบายเพิม
่ เติม
ี่ งทีส
ปัจจ ัยความเสย
่ ําค ัญเพิม
่ เติม
ี่ งจากความผ ันผวนของราคาหล ักทร ัพย์ (Market Risk) : หมายถึง ความเสย
ี่ งทีม
1. ความเสย
่ ูลค่าของหลักทรัพย์ท ี่
่
กองทุนรวมลงทุนจะเปลีย
่ นแปลงเพิม
่ ขึน
้ หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมือง
ทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต ้น ซงึ่ พิจารณาได ้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลีย
่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ี่ งจากการเปลีย
2. ความเส ย
่ นแปลงของอ ต
ั ราแลกเปลีย
่ น (Currency Risk) หมายถึงการเปลี่ยนแปลง ของอั ตรา
่ กองทุนรวมลงทุนด ้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในชว่ งทีเ่ งินบาทอ่อน แต่
แลกเปลีย
่ นมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เชน
ขายทํ ากําไรในชว่ งทีบ
่ าทแข็ง กองทุนรวมจะได ้เงินบาทกลับมาน ้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่
่ กัน ดังนั น
ี่ ง
บาทแข็งและขายทํากําไรในชว่ งทีบ
่ าทอ่อน ก็อาจได ้ผลตอบแทนมากขึน
้ กว่าเดิมด ้วยเชน
้ การป้ องกันความเสย
ี่ งจากดังกล่าว
จากอัตราแลกเปลีย
่ นจึงเป็ นเครือ
่ งมือสําคัญในการบริหารความเสย
ี่ งตามดุลยพินจ
ี่ งจากอัตราแลกเปลีย
- อาจป้องก ันความเส ย
ิ ของผูจ
้ ัดการกองทุนรวม : ผู ้ลงทุนอาจมีความเสย
่ น
ี่ งขึน
ี่ งหรือไม่
เนือ
่ งจากการป้ องกันความเสย
้ อยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสย
ี่ งของประเทศทีล
ี่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย
3. ความเสย
่ งทุน (Country and Political Risk) ความเสย
่ นแปลงภายในประเทศ
่ การเปลีย
เชน
่ นแปลงทางการเมือง
ี่ งของการนําเงินออกจากประเทศทีล
ี่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย
4. ความเสย
่ งทุน (Repatriation Risk) เป็ นความเสย
่ นแปลง
่ ําหนด
ภายในประเทศทีก
่ องทุนลงทุน ซงึ่ อาจทําให ้ไม่สามารถชําระหนีไ้ ด ้ตรงตามระยะเวลาทีก
ี่ งทางธุรกิจ (Business Risk ) หมายถึง ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู ้ออกตราสารดังกล่าว
5. ความเสย
จะบ่งบอกถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํ ากํ าไร ฐานะการเงิน และความเข ้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซ งึ่ จะถูกสะท ้อน
ออกมาในราคาของหุ ้นทีม
่ ก
ี ารขึน
้ หรือลงในขณะนัน
้ ๆ
ี่ งจากการลงทุนกระจุกต ัว (High Concentration Risk)
6. ความเสย
ี่ งจากการลงทุนกระจุกตัวในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
1) ความเสย
กองทุ น ลงทุ น ในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซ งึ่ หากเกิด เหตุก ารณ์ ท ี่ส่ง ผล
กระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมั่นคงของผู ้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการ
ดําเนินงานทีผ
่ ันผวนมากกว่ากองทุนทีก
่ ระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี้
ทัง้ นี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภ
้ าครัฐไทย
ื่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีม
่ ก
ี ารจัดอันดับความน่าเชอ
่ ามารถลงทุนได ้
ื่ ถืออยู่
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ
่ ู ้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารทีม
่ ก
ี ารจัดอันดับความน่าเชอ
ในอันดับทีส
่ ามารถลงทุนได ้
ี่ งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)
2) ความเสย
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึ่ หากเกิดเหตุการณ์ทส
ี่ ง่ ผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนั น
้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผ
่ ั นผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
ี่ งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
3) ความเสย
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารทีผ
่ ู ้ออก
่ การเมือง เศรษฐกิจ
เสนอขายอยูใ่ นประเทศไทยซงึ่ หากเกิดเหตุการณ์ทส
ี่ ง่ ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน
สังคม เป็ นต ้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ
่ ันผวนมากกว่ากองทุนทีก
่ ระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์ ชนิดเพือ
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป

15

ล ักษณะสําค ัญของกองทุน United Global Healthcare Fund
ื่ กองทุน :
ชอ

United Global Healthcare Fund

ผูจ
้ ัดการกองทุน :

UOB Asset Management

ว ันทีจ
่ ัดตงกองทุ
ั้
น:

21 สงิ หาคม 2000

ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)

อายุโครงการ :

ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล :

ตามดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุน

ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์/ผูเ้ ก็บ
ิ ของกองทุน
ร ักษาทร ัพย์สน

Trustee: State Street Trust (SG) Limited
Custodian: State Street Bank and Trust Company

ISIN Code

SG9999001176.USD

Website

http://www.uobam.com.sg/

ั ันธ์ระหว่างบริษ ัทจ ัดการและผูจ
ข้อมูลความสมพ
้ ัดการกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) และการเรียกเก็บ
้
ค่าธรรมเนียมค่าใชจา่ ย
1.

โครงสร้างการถือหุน
้ ระหว่างบริษ ัทจ ัดการ และ UOBAMSG

ั สว่ นการถือหุ ้น
ปั จจุบัน บริษัทจัดการมี UOB Asset Management LTD. (Singapore) (“UOBAMSG”) เป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ มีสด
ร ้อยละ 99.99 ของหุ ้นทัง้ หมดของบริษัทจัดการ โดยประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหารของ UOBAMSG เป็ นหนึง่ ในคณะกรรมกรรมการของ
บริษัทจัดการซงึ่ รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทจัดการ แต่ไม่รวมถึงการบริหาร
จัดการประจําวัน (day-to-day operation) และการลงทุนของกองทุนภายใต ้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
2.

้ า่ ย
รายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ

กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) ทีบ
่ ริหารโดย UOBAMSG โดยมีการจ่ายค่าธรรมเนียม
่ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ และค่านายทะเบียน เป็ นต ้น
บริหารกองทุน (Management Fee) และค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ เชน
ให ้แก่กองทุน Master Fund ตามมาตรฐานการปฏิบัตใิ นอุตสาหกรรมหลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยทั่วไปของการลงทุนรูปแบบ
Feeder fund หรือ Fund of funds ทีล
่ งทุนในต่างประเทศ และเป็ นการดําเนินธุรกิจในทางปกติท ี่ UOBAMSG ได ้เรียกเก็บจาก
ื ชช
ี้ วนของกองทุน Master Fund
ผู ้ลงทุนอืน
่ ๆ ในประเภทเดียวกันเป็ นการทัว่ ไป ตามรายละเอียดทีก
่ ําหนดในหนังสอ
บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การลงทุนในกองทุน Master Fund ไม่ได ้ก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ เนือ
่ งจากกองทุนรวม
ิ ธิประโยชน์ และมีหน ้าทีค
่ นไขของกองทุน Master Fund อยูใ่ น
ของบริษัทจัดการได ้รับสท
่ วามรับผิดชอบตามข ้อกําหนดและเงือ
ิ ธิประโยชน์และหน ้าทีค
ระดับมาตรฐานทีเ่ ทียบเท่าหรือไม่ด ้อยกว่าสท
่ วามรับผิดชอบทีก
่ องทุน Master Fund ของ UOBAMSG
เสนอหรือเรียกเก็บจากผู ้ลงทุนประเภทสถาบันรายอืน
่ ๆ

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์ ชนิดเพือ
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป
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