
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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Benchmark



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  
Report as of 30/6/2022 

Return statistics for Thailand Mutual Funds 

  
Average Trailing Return (%) Average Calendar Year Return (%) 

AIMC Category YTD 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 2017 2018 2019 2020 2021 

Aggressive Allocation -7.34 -6.55 -7.34 -2.46 -0.09 1.92 4.58 15.06 -11.32 2.94 -3.71 17.78 

ASEAN Equity -10.43 -10.37 -10.43 -2.78 1.86 0.38 -7.81 12.78 -16.31 -1.88 -0.64 24.80 

Asia Pacific Ex Japan -17.71 -10.05 -17.71 -24.35 2.18 0.76 4.20 29.62 -18.53 9.46 22.91 1.18 

Commodities Energy 36.20 7.36 36.20 47.05 16.81 12.63 -4.32 -1.32 -19.50 23.72 -31.41 65.84 

Commodities Precious Metals 1.82 -4.32 1.82 4.93 8.90 5.92 0.52 5.31 -3.76 11.37 22.38 -1.94 

Conservative Allocation -4.08 -2.94 -4.08 -3.23 -0.33 0.61 2.23 4.34 -1.73 3.47 -1.01 3.30 

Emerging Market -20.95 -11.91 -20.95 -30.31 -4.25 -2.19 -0.21 22.10 -16.04 14.48 9.34 -3.39 

Emerging Market Bond Discretionary F/X 
Hedge or Unhedge 

-12.30 -6.53 -12.30 -15.33 -4.87 -2.20 0.65 7.36 -6.53 10.47 3.86 -4.60 

Energy -2.26 -4.79 -2.26 3.53 -1.13 6.15 4.60 24.64 -3.64 9.71 -6.55 10.38 

Equity General -4.40 -5.73 -4.40 1.01 -1.61 0.98 4.52 17.50 -12.30 2.69 -9.61 19.03 

Equity Large Cap -3.98 -5.92 -3.98 2.54 -2.82 1.45 4.26 19.57 -8.62 1.31 -11.22 16.03 

Equity Small - Mid Cap -6.59 -6.26 -6.59 1.23 9.30 5.49 - 18.91 -23.30 3.76 8.03 41.13 

European Equity -22.88 -13.94 -22.88 -16.79 2.93 2.39 5.59 13.78 -14.65 26.03 4.62 24.32 

Foreign Investment Allocation -15.19 -10.00 -15.19 -14.28 -0.12 0.83 3.30 9.73 -9.56 12.83 6.41 6.90 

Fund of Property Fund - Foreign -18.95 -15.49 -18.95 -14.30 -1.56 1.13 3.32 8.05 -5.92 18.33 -6.59 19.71 

Fund of Property Fund - Thai -7.00 -5.03 -7.00 -9.46 -10.72 0.52 5.36 3.12 9.28 19.91 -22.42 -0.22 

Fund of Property fund -Thai and Foreign -7.14 -6.09 -7.14 -7.38 -4.97 2.70 5.81 10.54 3.57 21.25 -10.25 2.89 

Global Bond Discretionary F/X Hedge or 
Unhedge -9.42 -5.53 -9.42 -9.41 -1.24 -0.38 -0.19 0.55 -1.84 5.14 3.62 1.13 

Global Bond Fully F/X Hedge -9.86 -5.57 -9.86 -9.75 -1.43 -0.64 0.89 4.59 -5.28 7.70 4.32 0.11 

Global Equity -25.25 -17.84 -25.25 -23.95 4.27 4.17 3.61 13.12 -12.09 20.02 19.50 12.50 

Greater China Equity -12.72 3.26 -12.72 -26.58 -0.97 -0.11 2.99 29.90 -18.42 21.91 19.36 -12.55 

Health Care -21.29 -12.58 -21.29 -18.42 7.56 5.75 10.40 12.82 -3.49 19.80 22.59 7.71 

High Yield Bond -12.78 -8.96 -12.78 -12.79 -0.76 0.03 - 4.21 -3.55 7.37 3.44 4.76 

India Equity -15.95 -11.56 -15.95 -6.87 5.76 3.92 7.62 31.69 -12.07 1.06 12.07 26.23 

Japan Equity -12.00 -6.32 -12.00 -10.73 5.40 3.09 8.01 20.88 -17.12 18.20 10.09 6.73 

Long Term General Bond -2.36 -1.44 -2.36 -2.15 0.93 1.43 2.38 5.09 -0.83 6.88 2.26 -0.26 

Mid Term General Bond -0.98 -0.71 -0.98 -1.13 0.85 1.18 1.92 2.24 1.04 3.06 1.03 0.67 

Mid Term Government Bond -0.85 -0.69 -0.85 -0.90 0.53 0.81 1.68 1.49 0.55 2.52 1.40 -0.18 

Moderate Allocation -6.07 -4.77 -6.07 -4.48 -1.16 0.77 3.20 9.32 -5.42 4.65 -3.46 7.56 

Money Market General 0.12 0.06 0.12 0.23 0.50 0.69 1.24 1.06 0.93 1.27 0.55 0.20 

Money Market Government 0.12 0.06 0.12 0.24 0.43 0.66 1.14 1.00 0.92 1.24 0.42 0.18 

SET 50 Index Fund -1.60 -5.09 -1.60 2.94 -4.03 1.37 4.10 20.27 -5.60 4.22 -13.21 10.81 

Short Term General Bond 0.18 0.00 0.18 0.37 0.66 0.89 1.46 1.30 1.17 1.81 0.49 0.42 

Short Term Government Bond -0.20 -0.13 -0.20 -0.22 0.21 0.46 1.08 1.11 0.90 1.12 0.50 -0.05 

Technology Equity -37.91 -27.92 -37.91 -37.06 4.31 5.44 - 31.37 -14.33 27.12 50.15 8.42 

Thai Free Hold 0.76 0.12 0.76 -0.52 -0.22 1.34 4.24 4.95 3.42 0.99 -2.43 -0.63 

Thai Mixed (between free and lease 
hold) 

-2.44 -0.99 -2.44 -2.78 0.68 2.47 2.62 3.64 6.24 5.03 3.19 -1.48 

US Equity -29.78 -21.59 -29.78 -24.81 4.94 5.77 7.02 15.29 -8.57 23.64 20.70 22.20 

Vietnam Equity -15.75 -15.30 -15.75 -14.36 10.05 - - - -18.80 -3.62 15.86 45.20 



หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคญั Factsheet 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากัด ขอมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 

  

กองทุนเปด ยูโอบี สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนด (UOBSHC-M) 
  หนวยลงทุนชนิดเพื่อผูลงทุนทั่วไป  
  UOBSHC 
   

ประเภทกองทนุรวม / กลุมกองทุนรวม 

 กองทุนรวมตราสารทุน 

 Feeder Fund/Sector Fund 

 Health Care 

ระดับความเสี่ยง 

ต่ํา 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

เสี่ยงสูง 

ลงทนุในตราสารทุน โดยเนนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม  

โดยเฉลี่ยในรอบปไมนอยกวา 80% ของ NAV 

นโยบายและกลยุทธการลงทุน 

 ลงทุนในกองทนุ United Global Healthcare Fund 

 กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd. (Singapore) 

 มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรกุ 

(active management) 

ผลการดําเนนิงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน 

 

10.65%

-8.29%

25.80%
20.01%

2.27%
7.71%

-0.89%

12.36% 12.84%

29.95%

13.26%

-3.45%

20.43% 23.72%

6.30%

-20%
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กองทุน ดัชนีชี้วัด Peer Avg

ผลการดําเนนิงานยอนหลังแบบปกหมุด (% ตอป) 
 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

กองทุน -15.37 -8.16 -15.37 -17.02 

ดัชนีชี้วัด -6.53 -2.11 -6.53 3.69 

คาเฉลี่ยในกลุมเดยีวกัน -20.15 -11.80 -20.15 -21.03 

ความผันผวนกองทุน 15.39 11.89 15.39 17.73 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 12.56 9.49 12.56 14.92 

 3 ป 5 ป 10 ป ตั้งแตจัดตั้ง 

กองทุน 5.24 2.86 - 5.33 

ดัชนีชี้วัด 14.24 8.59 - 7.95 

คาเฉลี่ยในกลุมเดยีวกัน 7.19 5.73 - -1.25 

ความผันผวนกองทุน 16.05 16.33 - 16.29 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 13.15 12.81 - 12.64 

 

ขอมูลกองทุนรวม 

วันจดทะเบียนกองทนุ 09 ก.ย. 2557 

วันเร่ิมตน class 09 ก.ย. 2557 

นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย 

อายกุองทุน ไมกําหนด 

ผูจัดการกองทุนรวม วันเริ่มบรหิารกองทุน 

นาย ฐิติรฐั รัตนสิงห 16 มิ.ย. 62 
น.ส. วรรณจันทร อึ้งถาวร 09 ก.ย. 57 

ดัชนีช้ีวัด 

ดัชนี MSCI AC World Health Care Index ในรูปสกุลเงินบาท 
 
หมายเหต ุ:  

สามารถดรูายละเอียดได้ทีหนงัสือชีชวนสว่นข้อมลูกองทนุรวม 
 

คําเตือน 

- การลงทุนในกองทนุรวมไมใชการฝากเงิน 
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึง

ผลการดําเนินงานในอนาคต 
การเขารวมตอตานทุจริต: ไดรบัการรบัรองจาก CAC 

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม 

 

www.uobam.co.th 

“ผูลงทุนสามารถศกึษาเครื่องมือ 

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

ไดในหนังสอืชี้ชวนฉบับเต็ม” 



UOBSHC 

 

 

สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

breakdown % NAV 

1. หนวยลงทุนของกองทุนระหวางประเทศ 97.99 

2. อื่น ๆ 2.01 
  

 

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก 

holding % NAV 

1. หนวยลงทุน : United Global Healthcare Fund - Class SGD 

(ACC) USD REF (SG9999001176) 

97.99 

  

 

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก ของกองทุนหลัก 

holding % NAV 

1. UNITEDHEALTH GROUP INC 8.38 

2. ELI LILLY & CO 6.62 

3. PFIZER INC 5.85 

4. ASTRAZENECA PLC 4.86 

5. BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.34 

ขอมูลกองทนุหลัก ณ วันที ่29/04/2022 
 

การซื้อหนวยลงทุน 
วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ 

เวลาทําการ: 08:30 - 15:30 น. 

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

การขายคืนหนวยลงทุน 
วันทําการขายคนื: ทุกวันทาํการ 

เวลาทําการ: 08:30 - 14:00 น. 

การขายคืนขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคาขายคืน: T+5 วันทําการ

หลังจากวันทาํรายการขายคืน 

 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) 

คาธรรมเนียม สูงสดุไมเกิน เก็บจริง 

การจัดการ 2.1400 1.6050 

รวมคาใชจาย 5.3500 1.8527 

หมายเหตุ :  

1. คาตอบแทนที่ไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ (Rebate fee) = 0.9650% ของ NAV 

2. บริษัทจัดการอาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธหรือ 

คาใชจายในการบริหารจัดการ 

 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย) 

คาธรรมเนียม สูงสดุไมเกิน เก็บจริง 

การขาย 2.00 1.50 

การรับซื้อคนื ไมมี ไมมี 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 2.00 1.50 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ไมมี ไมมี 

การโอนหนวย       10 บาท/500 หนวย                 10 บาท/500 หนวย 

                หรือเศษของ 500 หนวย           หรือเศษของ 500 หนวย 

หมายเหตุ :  

1. กรณีสับเปลี่ยนเขา บลจ.จะไมคิดคาธรรมเนียมการขาย 

2. บริษัทจัดการอาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธหรือ 

คาใชจายในการบริหารจัดการ 
 

ขอมูลเชิงสถิต ิ

Maximum Drawdown -28.81 % 

Recovering Period 3 เดอืน 

FX Hedging 82.70 % 

Sharpe Ratio 32.63 

Alpha -9.00 

Beta 0.85 

อัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุน 0.18 เทา 

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศของกองทุนหลัก 

country % NAV 

1. United States 73.33 

2. United Kingdom 7.66 

3. Japan 4.89 

4. Switzerland 4.42 

5. Netherlands 2.25 

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที ่29/04/2022 

 

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก 

sector % NAV 

1. Pharmaceuticals 33.66 

2. Biotechnology 16.09 

3. Health Care Equipment 15.90 

4. Managed Health Care 13.69 

5. Life Sciences Tools & Services 9.14 

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที ่29/04/2022 

 



UOBSHC 

 

การลงทุนในกองทุนอ่ืนเกินกวา 20% (กองในประเทศและกองตางประเทศ) 
 
ชื่อกอง : United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176) ISIN code : SG9999001176 

Bloomberg code : UNIGHCU SP 

 

 

คาํอธิบาย 

Maximum Drawdown : เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง (หรือตั้งแตจัดต้ังกองทนุกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดบั NAV ตอหนวยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ําสุด

ในชวงที่ NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม 

Recovering Period : ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงนิทุนเริ่มตนใชระยะเวลานานเทาใด 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อหลักทรัพยกับผลรวมของมูลคาการขาย

หลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดยีวกัน กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูง บงชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพยบอยครั้งของผูจัดการ

กองทุนและทําใหมีตนทุนการซื้อขายหลักทรัพยที่สูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุมคาของการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว 

Sharpe Ratio : อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทนุ โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจาก

ความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกบัคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพ่ิมขึ้นเพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงที่

กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มปีระสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวา เนื่องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน 

Alpha : ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี้วัด ซึ่งเปนผลจากประสิทธิภาพของ

ผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทนุในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม 

Beta : ระดบัและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมกีารเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน

มากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด 

Tracking Error : เพ่ือใหพิจารณาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมวามีการ

เบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากนอยเพียงใด เชน หากกองทุนรวมมคีา TE ต่ํา แสดงวา อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดชันีชี้วัดในอัตราที่ต่ํา ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการ

เลียนแบบดัชนีอางอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีคา TE สูง แสดงวาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ 

benchmark ก็จะลดนอยลง เปนตน 

Yield to Maturity : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืนนํามาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน 

โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที่กองทนุมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐาน
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ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 

 

1. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสารที่กองทุนไป
ลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการแข่งขนั   
ความผิดพลาดของผูบ้รหิาร เป็นตน้ ท าใหผู้ล้งทนุในตราสารตอ้งสญูเสยีเงินลงทนุได้ 

 แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :  
 บรษัิทจดัการวิเคราะหปั์จจยัตา่งๆ ที่มีผลกระทบตอ่ราคา และคดัเลอืกตราสารท่ีมีคณุภาพ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นนี ้

รวมทัง้สามารถพิจารณาปรบัสดัส่วนการลงทุนไปลงทนุไดท้ัง้ตราสารหนีแ้ละตราสารทุนโดยค านึงถึงประโยชนข์อง  
ผูล้งทนุเป็นส าคญั 

2. ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ี่กองทุนเขา้ไปลงทุน       
ที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงในสถานะการณท์างเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึง่เป็นความเสีย่งที่ไมส่ามารถควบคมุได ้  

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
บริษัทจัดการจะวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ รวมทัง้ติดตามสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยงั
สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อ                    
ราคามลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ 

3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับ              
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ท าใหอ้ัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน  หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมี         
การเปลีย่นแปลง 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :  
กองทุนอาจใชเ้ครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดงักล่าวโดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีตน้ทุนส าหรบั   
การท าธุรกรรมปอ้งกนัความเสีย่ง โดยอาจท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

4. ความเสี่ยงจากการท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้บางประเภทอาจมีการขึน้ลง 
ผนัผวน (Volatile) มากกวา่หลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้หากกองทนุมีการลงทนุในหลกัทรพัยด์งักลา่วย่อมท าใหส้ินทรพัย์ 
มีความผนัผวนมากกวา่การลงทนุในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security)  

แนวทางการบริหารลดความเสี่ยง :  
กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อลดความเสีย่งเท่านัน้ 
ทัง้นี ้การป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าวอาจท าใหก้องทุนเสียโอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้หากอตัราแลกเปลี่ยนมี  
การเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขา้มกบัที่กองทนุคาดกการณไ์ว ้อย่างไรก็ดีกองทนุยงัคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สญัญา
ไมป่ฏิบตัิตาม ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่วกองทนุจะท าธุรกรรมดงักลา่วกบัธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้หรือ
ธนาคารพาณิชย ์



5. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) ซึ่งคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่
กองทุนเขา้ไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหาร , การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ        
จนท าใหไ้มส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :  
บริษัทจัดการจะวิเคราะหปั์จจัยต่างๆ รวมทัง้ติดตามสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและ         
ยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อ               
ราคามลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ 

6. ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก                  
การเปลีย่นแปลงภายในประเทศที่กองทนุลงทนุ เช่น การเปลีย่นแปลงทางการเมือง ขอ้ก าหนด กฎเกณฑ ์หรอืนโยบาย
ต่างๆ ของรฐับาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตอุื่นๆ ที่อาจท าใหไ้ม่สามารถช าระหนีไ้ดต้รงตามระยะเวลาที่
ก าหนด รวมถึงอาจท าใหก้องทนุเกิดความเสีย่งจากสญัญาสวอป และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วิรด์ได ้ซึง่มีผลตอ่ผลตอบแทน
ที่กองทนุจะไดร้บัจากการลงทนุ 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :  
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจัยพืน้ฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกลชิ้ด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนัน้ๆ    
เพื่อลดความเสีย่งในสว่นนี ้
 

7. ความเสี่ยงอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector Risk) คือ ความเสี่ยงของการลงทุนในอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่ง ซึ่งกองทุน United Global Healthcare Fund (กองทุนหลกั) เป็นกองทุนที่เนน้ลงทุนในอุตสาหกรรม 
Health Care เพียงอตุสาหกรรมเดียว ซึ่งปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัตลาดนัน้ๆ หรือปัจจยัทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อ
อตุสาหกรรมนัน้ อาจมีผลกระทบโดยตรงตอ่มลูคา่ของหลกัทรพัย/์ทรพัยส์นิท่ีกองทนุหลกัลงทนุ 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :  
บริษัทจดัการจะวิเคราะหปั์จจยัตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในอตุสาหกรรมนัน้ๆ โดยผูจ้ดัการกองทนุหลกัจะศึกษา
แนวโน้มเศรษฐกิจเพื่อจัดสรรพอร์ตการลงทุน รวมทั้งวิเคราะห์และพิจารณาเลือกลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มี              
ปัจจัยพืน้ฐานดี (Fundamentally Sound Companies) มีรายไดม้ั่นคง มีศกัยภาพในการเติบโต และมีมูลค่าที่เหมาะสม
เป็นหลกั 
 

 
 


