
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน มิถนุายน 2565 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 2,725.73

Health Care มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

15.0049

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

ขึน้อยู่กบัดลุยพินจิของผูจ้ดัการกองทนุ 9 กนัยายน 2557

                             รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

กองทนุตราสารทนุ กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท

 Feeder Fund กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม (Sector

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ **  Fund) กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสี่ยงต่างประเทศ

UOBSHC -8.16 -15.37 -17.02 5.24 2.86 N/A -15.37 5.33 การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

MSCI ACWI Healthcare Index *** -2.11 -6.53 3.69 14.24 8.59 N/A -6.53 7.95 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน15.30น.*

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 11.89 15.39 17.73 16.05 16.33 N/A 15.39 16.29 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของตวัชี้วัด 9.49 12.56 14.92 13.15 12.81 N/A 12.56 12.64 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน14.00น.*

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไม่กาํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไม่กาํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน  ภายใน 5 วันท าการ

นบัถัดจากวันคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ มลูค่า

หน่วยลงทนุ ราคาหน่วยลงทนุของวันรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทนุ (ปัจจบุัน T+5)

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่30 มถินุายน 2565 *โปรดศึกษาปฏิทินวันซ้ือขายกองทนุ

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

สดัส่วนการลงทนุ (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

1. หน่วยลงทนุของกองทนุระหว่างประเทศ 97.99% ค่าธรรมเนียมการขาย

2. อื่น ๆ 2.01% ไม่เกนิ 2.0% (ปัจจบุันเก็บ 1.50%)

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

สบัเปลี่ยน -เขา้ ยกเวน้ แตต่อ้งเสียคา่ธรรมเนยีมการขาย

รายช่ือหลกัทรพัย์ สบัเปลี่ยน -ออก ไม่มี

1.หน่วยลงทนุ : United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176) 97.99% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 

2.อื่นๆ 2.01% (รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ

≤ 2.14% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

≤ 0.08025% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ≤ 0.4280% ต่อปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

≤ 2.70175% ต่อปี 

หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็น

อตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : UOBSHC : UOBGBHC:TB

กองทนุหลกั : UNIGHCU:SP

ขอ้มลู ณ 30 มิถนุายน 2565

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 

ผลการดาํเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของ

กองทนุรวมฉบับนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวลัและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการ

ดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ กองทนุมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนัความเสีย่งตามดลุย

พินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวม แต่เนือ่งจากกองทนุไม่ไดป้้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นทัง้จาํนวน   ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น /หรือไดร้บัเงนิคืนตํา่กว่าเงนิ

ลงทนุเร่ิมแรกได ้การลงทนุมีความเสีย่ง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงือ่นไขผลตอบแทน ความเสีย่งและผลการดาํเนินงานของกองทนุกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)
กองทนุ

ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศชื่อ United Global Healthcare 

Fund ทีจ่ดทะเบียนในประเทศสงิคโปร ์(Singapore) โดยกองทนุหลกัมีวัตถปุระสงค์

เนน้ลงทนุในตราสารทนุของบริษทัทีด่าํเนินธรุกจิ Healthcare ในตลาดหลกัทรพัย์

ทัว่โลก ซ่ึงมีการบริหารจดัการโดย UOB Asset Management Limited

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

 ***ดชัน ีMSCI AC World Health Care Index ซ่ึงเป็นดชันทีี่เปรียบเทยีบผลการดาํเนนิงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ในสกลุเงนิดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบค่า

สกลุเงนิบาท ณ วนัที่คาํนวณผลตอบแทน

กองทนุเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด์

(UOBSHC) 

กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Health Care จึงมีความเสี่ยงท่ีผู้

ลงทนุอาจสญูเสียเงนิลงทนุจาํนวนมาก
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Investment Objective
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth by
investing in securities issued by companies principally involved in the
development, production or distribution of products, equipment and/or services
related to healthcare, in any part of the world. Such investments would include
investing in sub-sectors of the healthcare industry such as medical products,
health services, major pharmaceuticals, specialty major pharmaceuticals, and
specialty pharmaceuticals.

Fund Performance Since Inception in US Dollar
 United Global Healthcare Fund (Ref. USD)  Ref USD    Benchmark
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Fund performance is calculated on a NAV to NAV basis.
Benchmark: MSCI ACWI Healthcare

Performance
By Share Class

Cumulative Performance
(%)

Annualised Performance
(%)

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

Ref USD
Fund NAV to NAV -0.75 -5.80 -10.73 -14.05 9.09 6.37 12.16 9.93
Fund
(Charges applied^) -5.72 -10.51 -15.20 -18.35 7.24 5.29 11.58 9.67

Benchmark 0.36 -0.02 -1.83 1.20 14.06 10.54 13.01 7.36

Source: Morningstar. Performance as at 31 May 2022, USD 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
USD 536.74 mil
Base Currency
SGD

Fund Ratings

as of 31 May 2022

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

June  2022

United Global Healthcare Fund
(Ref. USD)



Portfolio Characteristics
Sector Allocation(%)

Pharmaceuticals 34.92
Biotechnology 16.68
Health Care
Equipment 14.79
Managed Health Care 13.43
Life Sciences Tools &
Services 9.41
Health Care Supplies 2.66
Health Care Facilities 2.64
Health Care Services 1.71
Others 2.55
Cash 1.21

Country Allocation(%)
USA 73.93
UK 7.80
Japan 5.06
Switzerland 4.51
Netherlands 2.04
Denmark 1.51
China 1.22
Ireland 1.09
Others 1.63
Cash 1.21

Top 10 Holdings(%)

UNITEDHEALTH GROUP INC 8.17
ELI LILLY & CO 7.09
PFIZER INC 6.31
ASTRAZENECA PLC 4.76
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.34

NOVARTIS AG 3.27
DANAHER CORP 2.92
HUMANA INC 2.92
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2.61
DAIICHI SANKYO CO LTD 2.44

Share Class Details

Share Class NAV Price Bloomberg
Ticker ISIN Code Inception Date Subscription

mode

Ref USD USD 4.350 UNIGHCU SP SG9999001176 Aug 00 Cash
 

Share Class Min. initial
investment

Min. subsequent
investment

Subscription
fee(%)

Annual management
fee(%)

Ref USD USD 1,000 USD 500 5 1.75
 

June  2022

United Global Healthcare Fund
(Ref. USD)

All data as of 31 May 2022, 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, and is likely to have high volatility due to the investment
policies and/or portfolio management techniques employed by the Fund(s). 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.

UNITED GLOBAL HEALTHCARE FUND (the “Fund”) is passported under the ASEAN Collective Investment Scheme
Framework in Malaysia. This factsheet is not intended to be an offer or invitation to subscribe or purchase any securities.
The information contained herein has been obtained from various sources believed in good faith to be reliable; however,
no warranty, representation or guarantee is given for its accuracy or completeness. The information contained herein
is for your reference and illustration only. You should be aware that investments in the Fund carry risks. An outline of
some of the risks is contained in the Prospectus dated 6th August 2019, which expires on 5 August 2020
(“Prospectus”) and the Product Highlights Sheet dated 6th August 2019 ("Product Highlights Sheet"). The specific
risks associated to the Fund include equity risk, warrant risk, currency risk, country risk, liquidity risk, credit/default risk
& interest rate risk as contained in the Prospectus and Product Highlights Sheet and although attempts have been made
to disclose all possible risks involved, the Fund may still be subject to inherent risk that may arise beyond our reasonable
contemplation. The Fund may be wholly unsuited for you, if you are adverse to the risk arising out of and/ or in connection
with the Fund. You should seek your own financial advice from an appropriately licensed adviser before investing.

The Product Highlights Sheet is available for the Fund and investors have the right to request for a copy of it. Investors
are advised to read and understand the contents of the Product Highlights Sheet, and the Prospectus including any
supplementary prospectus thereof or replacement prospectus, as the case may be. The Prospectus has been registered
and lodged, and the Product Highlights Sheet has also been lodged, with the Securities Commission Malaysia, who
takes no responsibility for its contents. For copies of the Prospectus and Product Highlights Sheet, please visit UOB
Asset Management (Malaysia) Berhad or its authorised distributors’ offices to obtain a copy. Any issue of units will only
be made upon receipt of an application form as referred to in and accompanying the Product Highlight Sheet and the
Prospectus. There are fees and charges involved when investing in the funds. Please consider the fees and charges
involved before investing. Unit prices and income distribution, if any, may rise or fall and past performance of the Fund
is not an indication of its future performance. Where unit trust loan financing is available, you are advised to read and
understand the contents of the unit trust loan financing risk disclosure statement before deciding to borrow to purchase
units. Neither UOB Asset Management Ltd and/or UOB Asset Management (Malaysia) Berhad nor its authorised
distributors or agents guarantees any returns on the investments.This advertisement or publication has not been
reviewed by the Monetary Authority of Singapore. UOB Asset Management Ltd Company Reg No. 198600120Z

June  2022

United Global Healthcare Fund
(Ref. USD)



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

95th Percentile -2.02 2.52 1.01 -3.21 -1.70 2.80 17.39 15.22 14.16 22.26 19.83 16.88

Equity Large Cap

5th Percentile 0.99 11.28 15.23 6.52 6.79 7.53 11.65 11.71 11.31 19.46 16.54 14.61

25th Percentile 0.59 9.34 8.35 2.99 4.01 6.19 12.36 12.10 11.73 20.30 17.25 15.17

50th Percentile -0.32 8.41 7.10 -0.37 2.35 4.84 12.95 12.46 12.03 21.69 17.86 15.44

75th Percentile -0.88 6.21 4.82 -2.36 0.80 3.71 13.82 12.94 12.37 22.49 18.85 16.08

95th Percentile -4.06 5.00 2.95 -3.61 -1.29 2.77 17.17 18.15 20.90 29.56 22.52 16.67

Equity Small - Mid Cap

5th Percentile 8.21 12.33 19.63 24.73 14.29 15.47 14.06 13.43 20.86 18.93

25th Percentile 3.44 10.10 10.28 15.82 8.99 17.42 15.77 13.78 22.73 20.32

50th Percentile 1.94 6.68 6.26 12.23 6.31 18.95 16.24 14.01 23.26 20.77

75th Percentile -0.94 0.81 3.92 9.03 5.55 20.02 18.21 14.67 23.88 21.22

95th Percentile -2.01 -1.57 0.82 7.15 1.52 23.27 20.08 17.96 25.37 22.29

European Equity

5th Percentile 2.50 1.44 4.38 13.54 6.64 8.37 21.32 19.72 15.69 14.95 13.45 12.88

25th Percentile 0.23 -2.55 1.06 10.09 5.70 7.86 22.57 21.75 17.54 16.18 14.30 13.48

50th Percentile -0.79 -4.99 -7.13 8.26 4.40 7.22 27.65 25.76 20.59 18.81 16.99 14.23

75th Percentile -5.95 -20.65 -11.48 6.65 3.01 6.59 30.36 27.80 21.80 19.64 17.24 14.98

95th Percentile -12.65 -33.33 -17.36 4.68 0.79 6.08 36.99 34.23 24.03 24.58 19.59 15.58

Foreign Investment Allocation

5th Percentile -0.99 -2.11 0.10 9.37 7.02 9.63 3.58 3.37 2.72 6.52 5.96 7.75

25th Percentile -3.30 -6.47 -6.20 3.49 3.18 6.78 7.31 7.14 6.04 9.27 8.14 8.34

50th Percentile -4.51 -8.91 -8.99 2.17 1.86 3.02 9.77 9.61 8.22 10.28 9.05 12.92

75th Percentile -5.70 -10.77 -11.59 0.19 0.56 1.91 16.45 15.52 13.54 13.18 10.38 13.48

95th Percentile -10.01 -20.43 -17.42 -1.41 -1.17 0.61 29.10 26.11 20.75 18.43 16.66 14.19

Fund of Property Fund - Thai

5th Percentile -1.03 -2.74 0.22 -6.47 2.07 6.37 6.76 7.47 7.71 19.13 15.43 13.24

25th Percentile -2.31 -4.11 -1.71 -6.68 1.73 6.11 6.93 7.89 7.96 19.77 15.91 13.50

50th Percentile -2.87 -5.06 -3.09 -7.42 1.12 5.78 7.34 8.86 9.25 20.83 16.76 13.82

75th Percentile -2.91 -5.18 -3.26 -8.01 0.10 5.45 7.45 9.07 9.25 21.56 17.31 14.14

95th Percentile -3.10 -5.61 -3.79 -8.66 -0.36 5.19 7.65 9.24 9.64 22.39 18.15 14.40

Global Bond Discretionary F/X
Hedge or Unhedge

5th Percentile 4.86 1.43 2.69 2.87 1.22 1.72 3.34 3.34 2.76 3.73 3.06 4.58

25th Percentile -1.97 -4.01 -4.61 0.67 1.02 1.44 4.55 3.77 2.97 5.21 3.23 4.64

50th Percentile -3.42 -6.57 -6.50 -0.23 0.25 1.16 5.30 4.56 3.45 6.53 5.13 4.65

75th Percentile -5.22 -8.46 -8.23 -0.76 -0.23 -0.61 6.93 5.49 4.58 7.22 5.60 5.78

95th Percentile -6.26 -10.51 -11.33 -2.38 -2.07 -1.58 11.56 9.51 7.76 8.93 7.00 7.04

Global Bond Fully F/X Hedge

5th Percentile 0.26 1.28 1.41 2.71 0.92 1.20 0.65 0.62 0.50 1.75 4.44 3.57

25th Percentile -1.51 -4.80 -3.97 0.28 0.88 1.20 4.44 3.74 2.68 4.97 5.35 3.57

50th Percentile -3.96 -7.21 -7.06 0.02 -0.47 1.20 4.59 4.03 3.42 6.34 5.43 3.57

75th Percentile -6.75 -10.60 -10.52 -0.74 -0.78 1.20 6.02 5.09 4.32 6.86 5.58 3.57

95th Percentile -7.05 -12.28 -12.14 -2.56 -0.79 1.20 7.38 6.35 5.23 7.77 6.20 3.57

Global Equity

5th Percentile 5.85 9.20 13.52 20.75 9.47 11.14 15.56 15.77 11.77 12.95 11.96 11.17

25th Percentile -4.37 -9.43 -5.39 10.73 6.82 8.39 22.09 20.47 15.76 15.37 13.15 12.15

50th Percentile -7.33 -17.41 -12.28 7.48 5.73 5.57 26.15 24.78 19.40 16.86 14.81 14.12

75th Percentile -11.54 -26.74 -23.10 6.16 4.27 1.81 35.58 32.22 25.11 21.08 17.03 15.98

95th Percentile -28.35 -48.39 -54.51 2.55 2.10 -3.76 59.29 53.92 42.54 30.00 26.78 29.83

Health Care

5th Percentile 2.79 0.47 6.76 14.71 9.18 12.38 17.42 17.29 14.55 13.94 12.98 15.17

25th Percentile -2.12 -5.55 -4.98 11.87 7.44 11.79 21.13 20.63 16.21 15.40 14.85 15.23

50th Percentile -4.83 -10.28 -8.00 9.21 6.67 11.05 23.04 21.52 16.61 16.46 15.64 15.29
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ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
)Disclaimer of Peer group Fund Performance(

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

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

4. ผลตอบแทนทีมีอายเุกินหนึงปีนนัมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนนั
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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 ธนัวาคม 2564
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1. ทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ 
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชือ่ United Global Healthcare Fund เป็น Authorised 
scheme ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร ์(Singapore) และอยูภ่ายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศสงิคโปร ์
โดยอยูภ่ายใตก้ารกํากับดแูลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึง่เป็นสมาชกิของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่เนน้
ลงทนุในตราสารทนุของบรษัิททีดํ่าเนนิธรุกจิ Healthcare ในตลาดหลักทรัพยท่ั์วโลก ซึง่มกีารบรหิารจัดการโดย 
UOB Asset Management Limited และกองทุนหลักมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) ซึง่
กองทนุหลักอาจป้องกนัความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นตามดลุพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ และบรษัิทจัดการจะทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ หรอืในสกลุเงนิอืน่ใด หากมกีารเปลีย่นแปลง
โดยกองทนุรวมหลักในอนาคต ทัง้นี้ กองทนุหลักจะนําเงนิไปลงทนุตอ่ในหลายหลายสกลุเงนิตามแตล่ะประเทศ
ทีก่องทนุหลักไปลงทนุ 
 
กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่นเงนิ
โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งอาจมตีน้ทนุสําหรับการทําธรุกรรมป้องกนัความเสีย่ง 
โดยอาจทําใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 
 
2. นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 
กองทุนมวีัตถุประสงคใ์นการลงทุนทีเ่นน้ลงทุนในตราสารทุนของบรษัิททีดํ่าเนนิธุรกจิ Healthcare ในตลาด
หลักทรัพยท่ั์วโลก 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. ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว 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 กองทนุไทยอาจป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ เป็นเหตใุหก้องทนุไทยมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
จงึอาจทําใหผู้ล้งทนุไดรั้บผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิคนืตํา่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

2. กองทุนหลักจะนําเงนิไปลงทุนต่อในหลายหลายสกลุเงนิตามแต่ละประเทศทีก่องทุนหลักไปลงทุน ทัง้นี ้
กองทนุหลักอาจป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ 

3. กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio 
Management) จงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมอืน่ 

4. กองทนุหลักไมไ่ดร้ะบเุกีย่วกับ Total Junk Limit ไว ้ทําใหอ้าจลงทนุไดต้ัง้แต ่0%-100% แตอ่ยา่งไรก็ตาม
กองทนุไทยจะควบคมุดแูล (monitor) ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5. กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 
United Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก)ซึง่กองทุนหลักดังกล่าวมนีโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจง
ในหมวดอุตสาหกรรม จงึอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมท่ัวไปที่มีการ
กระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนัน้ ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อ
ประกอบการตัดสนิใจลงทนุดว้ย 

6. กองทนุรวมมกีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ เป็นชนดิเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปและชนดิเพือ่การออม ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ
จะแยกคํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ ซึง่อาจจะมมีลูคา่เทา่กนัหรอืแตกตา่งกนัได ้

7. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของ
พอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย  

8. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมด ดังนั้น หากผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหก้องทุนตอ้งเลกิ
กองทนุรวมไดโ้ดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 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 90.91 
ของเงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 
การป้องกนั 

ความเสีย่ง fx 
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   ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟนัด ์

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

97.30 

 
ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ United Global Healthcare Fund (Master Fund) 

 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2564 

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

และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

 

หนว่ยลงทนุของ
กองทนุรวมระหวา่ง
ประเทศ 97.30%

อืน่ๆ 2.70%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 

Pharmaceuticals
26.10%

Biotechnology
21.52%

Health Care 
Equipment

17.79%
Managed Health Care

10.65%

Life Sciences 
Tools & Services

11.10%

Health Care 
Facilities 2.58%

Health Care 
Supplies 2.67%

Health Care 
Services 1.68%

Others 2.71%
Cash 3.20%

UOBSHC-M 
United Global Healthcare Fund 

ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 
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หมายเหต:ุ  

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0020 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 0.0038

1.8549

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 ่30 พฤศจกิายน 2564 
สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

 
 
 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.9650% ของ NAV 
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1. ดชัน ีMSCI AC World Health Care Index ซึง่เป็นดชันที ีเ่ปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานของกองทนุหลกั 
(Master Fund) ในสกลุเงนิดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัที่
คาํนวณผลตอบแทน 

 
2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 
 
ผลการดําเนนิงาน 

 
 
 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี คอื -28.8128 % 
 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 15.42% ตอ่ปี 
 
5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Health Care  

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

6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 
- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ

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

 

2.27%

20.01%

25.80%

-8.29%

10.65%

29.95%

12.84% 12.36%

-0.89%

7.71%

-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%

2564 2563 2562 2561 2560

UOBSHC Benchmark

ผลตอบแทนกองทนุรวม 2.27% 1.47% 50 -1.95% 75 2.27% 75 15.54% 50 9.39% 75 N/A N/A 8.15%

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 29.95% 5.13% 5 10.94% 5 29.95% 5 18.06% 5 11.95% 50 N/A N/A 9.52%

ความผันผวนของกองทนุ 12.65% 6.15% 5 8.09% 5 12.93% 25 15.35% 50 15.42% 75 N/A N/A 15.94%

ความผันผวนของตวัชีว้ดั 10.73% 5.49% 5 7.48% 5 10.97% 5 11.72% 5 11.90% 5 N/A N/A 12.36%

Percentileกองทนุ ต ัง้แตจ่ดัต ัง้
กองทนุYTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี

*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต *

ผลการดาํเนนิงานในอดตี
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  ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Health Care ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 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 ่30 พฤศจกิายน 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 ุ: สามารถดวูนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่

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) : โทรศพัท ์0-2626-7777 
2. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 
3. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2638-5500 
4. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 
5. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2016-8600 
6. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไพน ์เวลท ์โซลชูัน่ จํากดั : โทรศพัท ์0-2095-8999 
7. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เทรเชอรสิต ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2061-9621 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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8. บรษัิทหลกัทรัพย ์คงิสฟ์อรด์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2829-6291, 0-2829-6293,          
0-2829-6294 

9. บรษัิทหลกัทรัพย ์สยามเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2430-6543 
10. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658 -5050 
11. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 
12. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 
13. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000 , 0-2099-7000 
14. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 
15. บรษัิทหลกัทรัพย ์บยีอนด ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 
16. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 
17. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 
18. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 
19. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 
20. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2782-2400 
21. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 
22. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 
23. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 
24. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 
25. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 
26. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั : โทรศพัท ์0-2697-3700 
27. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 
28. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบี ีเอสท ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-1111 
29. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2343-9555 
30. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 
31. บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จํากดั(มหาชน) : โทรศพัท ์1621 
32. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1327,0-2359-0000 
33. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 
34. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 
35. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508,     

0-2861-6090 
36. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2888-8888 
37. บรษัิท เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1351 
38. ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2111-1111 
39. ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2777-7777 
40. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท0์-2696-0000 , 0-2796-0000 
41. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 
42. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 
43. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 
44. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุโรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 
45. บรษัิท ไทยพาณชิยป์ระกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์02 257 9999 
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46. ธนาคารกรงุศรอียธุยาจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1572 
47. บรษัิทฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 
48. บรษัิทเมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 
49. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2633-6000 

      หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลงั 1 ปี เทา่กบั 18.82%  
 

ตดิตอ่สอบถาม              
รับหนังสอืชีช้วน 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
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคัญ ณ วันที ่30 ธันวาคม 2564 แลว้ดว้ย
ความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และ
ไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคญัผดิ 

 
*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบถงึปรมิาณ
การซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณจากมลูคา่ทีตํ่า่กวา่
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมลูค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา
ยอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

 
1. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) : หมายถงึ ความเสีย่งทีมู่ลคา่ของหลักทรัพยท์ี่

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

2. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึการเปลี่ยนแปลง ของอัตรา
แลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น แต่
ขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่
บาทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กนั ดังนัน้ การป้องกนัความเสีย่ง
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) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก

กองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบตอ่การดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทนุอาจมผีลการ
ดําเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 
ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดงันี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่

ในอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้
2) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) 

เกดิจากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนินงานทีผ่ันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

3) ความเสีย่งจากการกระจุกตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทุนในตราสารทีผู่อ้อก
เสนอขายอยูใ่นประเทศไทยซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ 
สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ 
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ขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัจดัการและผูจ้ดัการกองทนุตา่งประเทศ (Master Fund) และการเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมคา่ใชจ้า่ย 
 
1. โครงสรา้งการถอืหุน้ระหวา่งบรษิทัจดัการ และ UOBAMSG 
ปัจจุบัน บรษัิทจัดการม ีUOB Asset Management LTD. (Singapore) (“UOBAMSG”) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ มสีดัสว่นการถอืหุน้
รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดของบรษัิทจัดการ โดยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของ UOBAMSG เป็นหนึง่ในคณะกรรมกรรมการของ
บรษัิทจัดการซึง่รับผดิชอบในการวางกลยุทธแ์ละกํากับดูแลการดําเนนิธุรกจิโดยรวมของบรษัิทจัดการ แต่ไม่รวมถงึการบรหิาร
จัดการประจําวนั (day-to-day operation) และการลงทนุของกองทนุภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ 

2. รายละเอยีดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย 
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตา่งประเทศ (Master Fund) ทีบ่รหิารโดย UOBAMSG  โดยมกีารจ่ายคา่ธรรมเนียม
บรหิารกองทุน (Management Fee) และค่าธรรมเนียมอืน่ๆ เชน่ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่านายทะเบยีน เป็นตน้ 
ใหแ้ก่กองทุน Master Fund ตามมาตรฐานการปฏบิัตใินอุตสาหกรรมหลักทรัพยจั์ดการกองทุนโดยทั่วไปของการลงทุนรูปแบบ 
Feeder fund หรอื Fund of funds ทีล่งทนุในตา่งประเทศ และเป็นการดําเนนิธรุกจิในทางปกตทิี ่UOBAMSG ไดเ้รยีกเก็บจาก
ผูล้งทนุอืน่ ๆ  ในประเภทเดยีวกนัเป็นการทัว่ไป ตามรายละเอยีดทีกํ่าหนดในหนังสอืชีช้วนของกองทนุ Master Fund    

บรษัิทจัดการมคีวามเห็นวา่ การลงทนุในกองทนุ Master Fund ไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เนือ่งจากกองทนุรวม
ของบรษัิทจัดการไดรั้บสทิธปิระโยชน์ และมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบตามขอ้กําหนดและเงือ่นไขของกองทนุ Master Fund อยูใ่น
ระดับมาตรฐานทีเ่ทยีบเท่าหรอืไม่ดอ้ยกว่าสทิธปิระโยชน์และหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีก่องทุน Master Fund ของ UOBAMSG 
เสนอหรอืเรยีกเก็บจากผูล้งทนุประเภทสถาบนัรายอืน่  ๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


