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      วนัท่ี 16 สงิหาคม 2560 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

เร่ือง  แจ้งข้อมลูความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทจดัการและผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ (Master Fund) 

         และการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมคา่ใช้จ่าย 

 

เพื่อให้เป็นตามข้อก าหนดเร่ืองการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของส านักงาน ก.ล.ต.  
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัทจดัการ”) ใคร่ขอเรียนแจ้งให้ท่านในฐานะผู้ ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม ดังรายช่ือกองทุนท้ายหนังสือฉบับนี ้ซึ่งเป็นกองทุนที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 
ตา่งประเทศที่บริหารจดัการโดย UOB Asset Management LTD ประเทศสงิคโปร์ (“UOBAMSG”) เก่ียวกบัความสมัพนัธ์
ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ จัดการกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) และรายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
คา่ใช้จ่ายของกองทนุ ตามรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

1.  โครงสร้างการถอืหุ้นระหว่างบริษัทจัดการ และ UOBAMSG 

ปัจจุบนับริษัทจดัการมี UOBAMSG เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทัง้หมด
ของบริษัทจัดการ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ UOBAMSG เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของบริษัทจัดการ 
ซึ่งรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทจัดการ (แต่ไม่รวมการบริหารจัดการ
ประจ าวนั (day-to-day operation) และการลงทนุของกองทนุภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ) 

 

2.   รายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย  

กองทุนรวมดังรายช่ือกองทุนท้ายหนังสือฉบับนี ้ได้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Master Fund ที่บริหาร 
โดย UOBAMSG โดยกองทนุรวมดงักลา่วมีการเสยีค่าธรรมเนียมบริหารกองทนุ (Management Fee) และค่าธรรมเนียม
อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่านายทะเบียน เป็นต้น ให้แก่กองทนุ Master Fund ที่บริหารจดัการโดย 
UOBAMSG  ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตัิในอตุสาหกรรมหลกัทรัพย์จดัการกองทนุโดยทัว่ไปของการลงทนุรูปแบบ 
Feeder fund หรือ Fund of funds ที่ลงทนุในตา่งประเทศ และเป็นการด าเนินธุรกิจในทางปกติที่ UOBAMSG ได้เรียกเก็บ
จากผู้ลงทนุอื่น ๆ ในประเภทเดียวกนัเป็นการทัว่ไป ตามรายละเอียดที่ก าหนดในหนงัสอืชีช้วนของกองทนุ Master Fund    

บริษัทจัดการจึงมีความเห็นว่า การลงทุนในกองทุน Master Fund ดังรายช่ือกองทุนท้ายหนงัสือฉบับนีไ้ม่ได้
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากกองทุนรวมของบริษัทจัดการได้รับสิทธิประโยชน์ และมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของกองทุน Master Fund อยู่ในระดบัมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือไม่ด้อยกว่าสิทธิ



ประโยชน์และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กองทุน Master Fund ของ UOBAMSG เสนอหรือเรียกเก็บจากผู้ลงทุน
ประเภทสถาบนัรายอื่น ๆ  

 ท้ายนี ้ บริษัทจดัการขอเรียนว่า บริษัทจดัการค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของลกูค้าโดยมีมาตรการควบคมุและ
จดัการความขดัแย้งผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาผลประโยชน์สงูสดุส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายอย่างเป็น
ธรรม และบริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุทา่นที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการบริหารจดัการกองทนุ
ของบริษัทจัดการด้วยความเช่ือมั่นมาโดยตลอด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ งานบริการนักลงทุน โทร.               
02 7862222 หรือ เว็บไซต์ www.uobam.co.th 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

  

                                              
  (รัชดา ตัง้หะรัฐ) 

                                           กรรมการผู้จดัการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อกองทุนรวมที่มกีารลงทุนในกองทุน Master Fund ต่างประเทศที่บริหารจดัการโดย UOBAMSG 

(ข้อมูล ณ วนัที่ 16 สิงหาคม 2560) 

ล าดับ รายช่ือกองทุนรวมของบริษัทจัดการ รายช่ือกองทุน Master Fund ที่บริหารโดย UOBAMSG 

1 กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล United Asian Local Currency Bond Fund 

2 กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย – ชนิดไม่จ่ายปันผล United China-India Dynamic Growth Fund  

3 กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย – ชนิดจ่ายปันผล United China-India Dynamic Growth Fund  

4 กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย United Asia Fund  

5 กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า United Greater China Fund 

6 กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย แอคทฟี อโลเคช่ัน United Asia Active Allocation Fund 

7 กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ United Japan Small and Mid Cap Fund 

8 กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ United Japan Small and Mid Cap Fund 

9 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ 
UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - UNITED INCOME 
FOCUS TRUST - CLASS USD Dist 

10 กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ UNITED GLOBAL HEALTHCARE FUND  

11 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ UNITED GLOBAL HEALTHCARE FUND  

12 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี ้ฟันด์ 
UOB-SM STRATEGIES SELECTION - Japan Real Estate Securities 
Fund – Class JPY 

13 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ UNITED GLOBAL DURABLE EQUITIES FUND - Class USD  ACC 

14 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลีย้งชีพ UNITED GLOBAL HEALTHCARE FUND  

15 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ 
UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - UNITED INCOME 
FOCUS TRUST - CLASS USD Dist 

 

 


