
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน กนัยายน 2563 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรยีบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 3,707.35

Foreign Investment Allocation มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

10.3765

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

ขึน้อยู่กบัดลุยพินจิของผูจ้ดัการกองทนุ 2 กมุภาพนัธ ์2559

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

กองทนุรวมหน่วยลงทนุทีล่งทนุในกองทนุ

ต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว (feeder fund)

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

UIF-N 1.01 6.05 -6.41 -2.79 N/A N/A -8.78 0.80 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 15.30น.*

Benchmark *** 6.87 12.13 7.47 6.01 N/A N/A 10.11 0.00 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 1.95 4.04 9.82 9.29 N/A N/A 9.49 7.83 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 14.00น.*

ความผนัผวนของตวัชีว้ัด 3.70 6.65 12.15 7.44 N/A N/A 11.64 6.76 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไม่กาํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไม่กาํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

T + 5

*โปรดศึกษาปฏิทินวันซ้ือขายกองทนุ

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

ผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

(รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่30 กนัยายน 2563 ค่าธรรมเนียมการขาย

สดัส่วนการลงทนุ ไม่เกนิ 2.00% (ปัจจบุันเก็บ 1.50%)

1. หน่วยลงทนุของกองทนุระหว่างประเทศ 100.58% ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

2. เงนิฝากและตราสารหนีท้ีอ่อกโดยสถาบันการเงนิ 0.27% ไม่มี

3. อื่น ๆ -0.85% ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

สบัเปลี่ยน-เขา้ เท่ากบัค่าธรรมเนียมการขาย 

สบัเปลี่ยน-ออก เท่ากบัคา่ธรรมเนยีมการรบัซ้ือคนื

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม

รายช่ือหลกัทรพัย์ (รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

1.หน่วยลงทนุ : United Income Focus Trust - class USD 100.58% ค่าธรรมเนียมการจดัการ

2.เงนิฝากออมทรพัย ์: ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 0.27% ≤ 2.14% ต่อปี

3.อื่นๆ -0.85% ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

≤ 0.08025% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.4280% ต่อปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ≤ 2.70175% ต่อปี

หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็น

อตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker :

ขอ้มลู ณ 30 กนัยายน 2563

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล ์ thuobamwealthservice@uobgroup.com เว็บไซต ์www.uobam.co.th 

UIF-N : UOBUIFN:TB

การลงทนุมีความเสี่ยง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดาํเนินงานของกองทนุกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ ผลการดาํเนินงานใน

อดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบับนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้

ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวัลและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของ

สมาคมบริษทัจดัการลงทนุ กองทนุมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวม แต่

เนือ่งจากกองทนุไม่ไดป้้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จาํนวน   ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือไดร้บัเงนิคืนตํา่กว่าเงนิลงทนุเร่ิมแรกได้

UOBUIUD:SPกองทนุหลกั :  

ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชื่อ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS -

 United Income Focus Trust - Class USD Dist  (กองทนุหลกั) ซ่ึงมกีารบริหารจดัการโดย UOB Asset 

Management Ltd. (สิงคโปร)์ (โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน่อ้ยกว่า 80% ของ NAV) โดยกองทนุหลกัมี

วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุเพื่อสรา้งรายรบัอย่างสมํา่เสมอใหแ้กผู่ล้งทนุ และการเตบิโตของเงนิลงทนุใน

ระยะกลางและระยะยาว โดยจะลงทนุในทรพัยส์ินที่หลากหลายซ่ึงรวมถึงทรพัยส์ินประเภทดัง้เดมิ (เช่น

 ตราสารทนุ และตราสารหนี้ เป็นตน้) และทรพัยส์ินทางเลอืกตา่งๆทัว่โลก (เช่น หนว่ยทรสัตข์องทรสัต์

เพื่อการลงทนุในอสังหาริมทรพัย ์ตราสารหนี้แปลงสภาพ หุน้ก ูบ้ริุมสิทธิและสกลุเงนิ เป็นตน้)

* % ต่อปี ** หากกองทนุรวมจัดตั้งนอ้ยกว่า 1 ปี ผลการดาํเนินงานที่แสดงจะเป็นตามที่เกดิขึ้นจริง แต่หากกองทนุรวมจัดตั้งตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ผลการดาํเนินงานที่แสดงจะเป็น % ต่อปี***ดชันี MSCI World Index (Total Return Net) 

Hedged to USD ซ่ึงเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทนุหลัก (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคา่สกลุเงนิบาท ณ วันที่คาํนวณผลตอบแทน (35%),ดชันี MSCI Emerging Markets Net Total Return ซ่ึงเป็น

ดชันีเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทนุหลัก (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคา่สกลุเงนิบาท ณ วันที่คาํนวณผลตอบแทน (5%),ดชันี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value 

Hedged USD ซ่ึงเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทนุหลัก (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคา่สกลุเงนิบาท ณ วันที่คาํนวณผลตอบแทน (25%),ดชันี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return 

Index Value Hedged USD ซ่ึงเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทนุหลัก (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคา่สกลุเงนิบาท ณ วันที่คาํนวณผลตอบแทน (15%),ดชันี FTSE World Government Bond 10+ Years

 USD (Hedged) ซ่ึงเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทนุหลัก (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคา่สกลุเงนิบาท ณ วันที่คาํนวณผลตอบแทน (20%)        

        

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563

กองทนุ

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคัม โฟกสั ฟันด ์

(ชนดิรับซ้ือคืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ)

(UIF-N)
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Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds 

 
 

 

AIMC Category 

 

Peer Percentile 

Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

 5th Percentile 0.14 22.94 -13.51 -3.47 2.77 6.40 10.99 15.29 20.76 13.18 12.07 11.87 

 25th Percentile -4.95 14.48 -19.72 -6.68 0.77 5.15 13.62 18.73 24.67 16.39 14.01 15.37 

Equity General 50th Percentile -7.53 8.23 -23.12 -8.26 -0.35 4.21 14.76 20.71 26.56 17.74 14.98 15.83 

 75th Percentile -9.34 5.17 -24.87 -9.38 -1.62 2.68 15.86 21.25 27.91 19.03 16.15 16.34 

 95th Percentile -10.45 2.81 -29.19 -13.43 -4.54 1.15 18.44 24.13 30.73 21.56 18.27 17.80 

 5th Percentile -6.97 11.98 -20.77 -6.27 1.49 6.24 13.97 19.77 25.17 16.05 13.68 14.84 

 25th Percentile -8.47 6.86 -23.98 -7.49 0.79 4.50 14.90 20.58 27.23 17.12 14.62 15.51 

Equity Large Cap 50th Percentile -10.27 4.81 -25.83 -8.14 -0.10 3.93 15.35 21.61 28.37 17.94 15.21 15.85 

 75th Percentile -11.38 3.36 -27.85 -10.30 -1.11 3.16 16.53 23.58 30.84 18.45 15.57 16.18 

 95th Percentile -12.96 -3.59 -42.25 -18.89 -5.97 2.67 23.58 35.68 36.84 20.19 17.47 16.80 

 5th Percentile 9.93 60.69 6.95 0.53 5.06  13.67 19.19 25.27 22.22 18.25  

 25th Percentile 9.41 53.74 6.11 -1.81 4.20  13.81 20.99 28.40 23.42 19.76  

Equity Small - Mid Cap 50th Percentile 4.16 43.07 -7.61 -5.41 3.15  14.96 21.34 28.97 24.32 20.40  

 75th Percentile -0.30 35.58 -12.37 -8.83 1.77  16.62 21.85 29.26 24.95 20.86  

 95th Percentile -3.92 26.67 -24.08 -16.09 -0.87  20.08 22.78 30.03 25.71 22.37  

 5th Percentile 13.92 37.42 22.96 7.38 8.51 5.40 14.60 19.37 23.92 13.42 12.25 12.98 

 25th Percentile 9.91 29.56 10.40 3.81 5.51 4.83 16.13 21.98 26.29 14.28 13.13 13.84 

European Equity 50th Percentile 4.00 21.24 -0.22 -0.03 4.66 4.12 17.81 23.16 28.55 16.33 15.02 14.93 

 75th Percentile 0.86 15.69 -6.54 -1.74 2.69 3.41 18.41 24.51 30.07 17.18 15.39 16.01 

 95th Percentile -0.26 12.32 -8.78 -3.31 -0.05 2.85 21.08 29.08 31.97 20.81 17.35 16.88 

 5th Percentile 9.72 28.93 17.40 7.43 8.71 9.05 2.52 4.06 6.05 5.80 6.98 8.72 

 25th Percentile 6.22 18.45 8.46 3.48 5.15 7.72 4.75 6.15 9.62 8.26 7.97 8.85 

Foreign Investment Allocation 50th Percentile 3.81 13.05 0.48 1.19 4.21 4.88 7.11 10.28 12.60 9.40 9.12 11.92 

 75th Percentile 2.23 9.01 -3.04 -0.56 1.73 2.70 12.33 15.69 17.39 11.47 12.79 13.63 

 95th Percentile 0.78 3.26 -7.85 -2.92 -0.88 1.65 19.80 24.95 29.50 18.31 15.64 14.47 

 5th Percentile -6.41 3.57 -22.47 4.14 7.32 9.52 7.60 10.86 15.67 15.09 13.10 11.68 

 25th Percentile -6.70 2.63 -25.14 3.32 7.06 9.06 8.15 11.47 16.48 15.65 13.86 11.82 

Fund of Property Fund - Thai 50th Percentile -7.47 2.32 -25.56 2.64 4.58 8.49 10.00 12.55 17.19 16.44 14.24 12.00 

 75th Percentile -7.79 1.37 -27.78 0.28 3.23 7.91 10.55 13.72 18.29 17.08 14.44 12.18 

 95th Percentile -8.33 0.28 -29.29 -0.30 2.46 7.45 10.80 14.12 18.77 17.71 14.65 12.33 

 5th Percentile 4.01 11.02 5.31 3.20 2.86 2.75 1.66 1.97 4.09 2.77 3.77 5.12 

 25th Percentile 2.66 9.48 4.07 2.97 2.15 2.40 2.18 3.27 5.21 2.97 4.01 5.84 

Global Bond Discretionary F/X 
Hedge or Unhedge 

50th Percentile 2.13 7.59 1.73 1.66 1.78 0.83 3.17 5.10 6.60 5.92 4.09 6.58 

 75th Percentile 1.79 5.18 1.14 -0.20 1.27 -0.80 4.57 6.08 7.61 6.48 4.59 7.30 

 95th Percentile 0.92 1.51 -3.69 -3.07 -1.58 -1.31 9.03 8.75 11.01 8.70 6.95 7.95 

 5th Percentile 2.74 9.46 5.57 2.75 3.59  1.94 1.76 1.67 4.34 3.09  

 25th Percentile 2.23 8.76 4.48 2.39 3.35  2.04 2.68 5.38 6.13 3.88  

Global Bond Fully F/X Hedge 50th Percentile 1.62 7.28 1.12 1.37 3.05  2.19 3.20 6.86 6.24 4.88  

 75th Percentile 1.37 5.66 0.90 1.30 2.54  2.41 4.75 7.24 6.76 5.22  

 95th Percentile 1.11 2.36 0.20 -2.61 2.13  5.05 5.61 7.54 7.09 5.50  
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ข้อตกลงและเง่ือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ 
(Disclaimer of Peer group Fund Performance) 

 
 
1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 
2. ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ไดท่ี้ www.aimc.or.th 
3. ผลการดาํเนินงานของกองทุนท่ีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน โดยกองทุนท่ีจะถูกเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละ

ช่วงเวลากบักองทุนประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น  
 5th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัท่ี 5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
 25th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัท่ี 25 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
 50th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัท่ี 50 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Median performance) 
 75th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัท่ี 75 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
 95th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัท่ี 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
4. ผลตอบแทนท่ีมีอายเุกินหน่ึงปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  

 
เม่ือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนท่ีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนท่ีลงทุนนั้นอยูใ่นช่วงท่ีเท่าใด
ของประเภทกองทุนรวมนั้น 
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กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคมั โฟกสั ฟนัด ์

United Income Focus Fund : UIF 

ชนดิรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุแบบปกต ิ(UIF-N) 

กองทุนรวมผสม 

กองทุนรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

 
 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2563 

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 
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1. ทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ 

กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชือ่ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS 

- United Income Focus Trust - Class USD Dist ซึง่เป็นกองทุนเพือ่ผูล้งทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตัง้และ

บรหิารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd. โดยไดรั้บการอนุมตัใิหจ้ัดตัง้กองทุนและจดทะเบยีนในประเทศ

สงิคโปร ์(Singapore) โดยเป็น Authorized scheme และอยูภ่ายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศสงิคโปร ์โดย

อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึง่เป็นสมาชกิสามัญของ International 

Organizations of Securities Commission (IOSCO) และกองทุนหลักมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์

(Hedge Fund) โดยกองทุนหลักมวีัตถุประสงคใ์นการลงทุนเพือ่สรา้งรายรับอยา่งสม ่าเสมอใหแ้กผู่ล้งทุนและการ

เตบิโตของเงนิลงทุนในระยะกลางและระยะยาว โดยกองทุนหลักจะลงทุนในทรัพยส์นิที่หลากหลายซึง่รวมถงึ

ทรัพยส์นิประเภทดัง้เดมิ (เชน่ ตราสารทุน และตราสารหนี้ เป็นตน้) และทรัพยส์นิทางเลอืกต่างๆ ทั่วโลก (เชน่ 

หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์ตราสารหนีแ้ปลงสภาพ หุน้กูบ้รุมิสทิธ ิและสกลุเงนิ เป็นตน้)  

แต่ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทุน โดยสว่นทีเ่หลอืกองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง 
(Structured Note) เฉพาะตราสารหนีท้ีผู่ถ้อืมสีทิธไิถถ่อนกอ่นก าหนด (Puttable Bond) และตราสารหนีท้ีผู่อ้อกมสีทิธิ
ไถ่ถอนกอ่นก าหนด (Callable Bond) โดยมกีารก าหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรอืเป็นอัตราทีผ่ันแปรตาม
อตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงนิหรอือัตราดอกเบีย้อืน่ และไมม่กีารก าหนดเงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ่า้งองิ
กับปัจจัยอา้งองิอืน่เพิม่เตมิ และมกีารลงทุนใน derivatives ที ่แฝงอยูใ่นธุรกรรม structure note ทีเ่ป็น puttable 
/ callable bond เท่านัน้ รวมถงึจะลงทุนในทรัพยส์นิตามประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผล
โดยวธิอีืน่อยา่งใดอย่างหนึง่หรอืหลายอยา่งตามที ่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด โดยจะลงทนุใหส้อดคลอ้งกบันโยบายกองทนุทีก่ าหนดไว ้
 

กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่นเงนิ

โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกันความเสีย่ง (Hedging) ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ

สภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งอาจมตีน้ทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสีย่ง 

โดยอาจท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้  

2. นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทุน UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus Trust - Class USD Dist เป็น

กองทนุรวมตา่งประเทศซึง่จดทะเบยีนในประเทศ Singapore โดยกองทนุดังกล่าวมวีัตถุประสงคใ์นการลงทุนเพือ่สรา้ง

รายรับอยา่งสม า่เสมอใหแ้กผู่ล้งทนุ และการเตบิโตของเงนิลงทนุในระยะกลางและระยะยาวโดยกองทนุหลักจะลงทนุ

ในทรัพยส์นิทีห่ลากหลายซึง่รวมถงึทรัพยส์นิประเภทดัง้เดมิ (เชน่ ตราสารทนุ และตราสารหนี ้เป็นตน้) และทรัพยส์นิ

ทางเลอืกตา่งๆ ทั่วโลก (เชน่ หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่การลงทุนในอสังหารมิทรัพย ์ตราสารหนี้แปลงสภาพ หุน้กู ้

บรุมิสทิธแิละสกลุเงนิ เป็นตน้) 

ทัง้นี ้กองทนุหลักอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ

บรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และกองทุนหลักอาจป้องความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นตาม

ดลุพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ บรษัิทจัดการจะท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลักในรปูสกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐ 

(USD) หรอืในสกลุเงนิอืน่ใด หากมกีารเปลีย่นแปลงโดยกองทนุหลักในอนาคต บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน

ทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ/หรอืชอ่งทางอืน่ใดโดยเร็ว นับตัง้แตว่ันทีบ่รษัิทจัดการรูห้รอืรับทราบเหตกุารณ์

ดังกลา่ว 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลกัไดจ้าก : www.uobam.com.sg 

 

 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร ? 
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กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคัม โฟกสั ฟันด ์มุง่หวังใหผ้ลการด าเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลกั   

(passive management)  

2. UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus Trust - Class USD Dist (กองทนุหลัก)   

มกีลยทุธใ์นการบรหิารแบบเชงิรกุ (active management) 

 

 

 

1. เหมาะส าหรับเงนิลงทนุของผูล้งทนุทีมุ่ง่หวังผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ 
โดยควรเป็นเงนิลงทนุสว่นทีส่ามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทุนไดใ้นระดับสงู โดยผลตอบแทน
ทีก่องทนุจะไดรั้บสว่นใหญม่าจากก าไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 

2. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอื
ลดลงจนต ่ากวา่มลูคา่ทีล่งทนุและท าใหข้าดทนุได ้

3. ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนใน
ตราสารหนีท้ั่วไป 

 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. กองทนุหลักอาจมกีารลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) จงึท าใหก้องทุนหลักมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิ

โดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน่อ้ยกว่า จงึมกี าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิ

โดยตรง 

2. กองทนุไทยน าเงนิไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนหลักในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (class USD) แต่จะมกีาร

น าเงนิในสกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐไปลงทุนต่อในหลายสกลุเงนิตามแต่ละประเทศทีก่องทุนหลักไปลงทุน ดังนัน้ 

กองทุนนี้จงึมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นของสกุลเงนิบาทและดอลลารส์หรัฐ รวมถงึดอลลารส์หรัฐและ

สกลุเงนิอืน่ๆ จงึท าใหม้คีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นมากกวา่กองทนุรวมทั่วไป 

3. เนือ่งจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่

เกดิวกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิท าใหก้องทุนไมส่ามารถน าเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทุนไมไ่ด ้

รับเงนิคนืตามระยะเวลาทีก่ าหนด  

4. กองทุนมนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ

สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลีย่น กฎหมาย และ/หรอืขอ้จ ากัดของประเทศทีก่องทุนเขา้ไป

ลงทนุ ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุและ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

5. กองทนุรวมนีล้งทนุในกองทนุหลักทีล่งทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจาย

ความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

6.  กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงจงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิ

โดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนที่นอ้ยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิ

โดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 
 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

 
                          ต ่า                                                                                              สงู 

     

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

                                                             

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

 

    

 

ต ่า                                                                                              สงู 
   

ต ่า                  สงู 
    

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

                 ต ่า                                                                                                       สงู 

 

 

หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น 92.35% ของเงนิ

ลงทนุในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 
 

≤ 10% 10 - 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตวัใน      

ผูอ้อกตราสารรวม 

 

 ต า่            สงู 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 

การลงทนุกระจกุตวั

รายประเทศรวม 

การลงทนุกระจกุตวัใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคมั โฟกสั ฟนัด ์  

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    หน่วยลงทนุ : United Income Focus Trust - class USD 98.86 

2.    เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 0.20 
 

 
ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ United Income Focus Trust - Class USD (Master Fund) 

 

  หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00441/UIF-N 

และสามารถดขูอ้มลูกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 

หนว่ยลงทุนของกองทุน 

ระหวา่งประเทศ 99.26% 

United Income Focus Trust - Class USD 

ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2563 

UIF 

  ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2563 
 
 

หน่วย
ลงทนุของ
กองทนุ
ระหวา่ง
ประเทศ 
98.86 % 

เงนิฝาก
และตราสาร
หนีท้ีอ่อก

โดยสถาบัน
การเงนิ 
0.20 % 

อืน่ ๆ  

0.94 % 

Financials 
16.51% 

Communication 

Services 7.66% 
Information 
Technology 

9.49% 

Consumer 
Discretionary 

 5.43% 

Health Care 
9.06% 

Consumer 
Staples 
8.70% 

Real Estate 
6.88% 

Industrials 
6.47% 

Others 
12.32% 

Cash 17.48% 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00441/UIF-N
http://www.uobam.com.sg/
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หมายเหต ุ:  

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี  

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่  คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0013 เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00441/UIF-N 

 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.50 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 ยกเวน้** 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

 

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่
ละคนไมเ่ทา่กนัได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้รายละเอยีดหลักเกณฑใ์นการคดิคา่ธรรมเนยีม โดยปิดประกาศไวท้ีห่นา้
ส านักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และจะจัดใหม้ขีอ้มลูไวใ้นเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ 

** ปัจจบุนัยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นเขา้ (แตต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุดว้ย) 

1.0700 

0.0321 0.2140 0.0018 

1.3179 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย 

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้ับ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

สงูสดุไมเ่กนิ  

2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ  

0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ

5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.70175 

คา่ธรรมเนยีม 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 

 
 

ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2563 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 
 

 
 
 
คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee): 0.5350% ของ NAV 
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1. ดชันชีีว้ดั คอื 

1) ดชัน ีMSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD ซึง่เป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการ
ด าเนนิงานของกองทุนหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกุลเงนิบาท 
ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน (35%) 

2) ดชัน ี MSCI Emerging Markets Net Total Return ซึง่เป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน
ของกองทุนหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกุลเงนิบาท ณ วนัที่
ค านวณผลตอบแทน (5%) 

3) ดชัน ี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value 
Hedged USD ซึง่เป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานของกองทุนหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ย
อตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน (25%) 

4) ดชัน ีBloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ซึง่
เป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานของกองทุนหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่น
เพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน (15%) 

5) ดชัน ีFTSE World Government Bond 10+ Years USD (Hedged) ซึง่เป็นดชันเีปรยีบเทยีบผล
การด าเนนิงานของกองทุนหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกุลเงนิบาท 
ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน (20%) 

 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการด าเนนิงาน 

 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี (หรอืต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ) คอื -21.5634% 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 7.97% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Foreign Investment 
Allocation 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund//00441/UIF-N 

 

10.82% 

-10.30% 

7.71% 
6.24% 

7.92% 

-0.29% 
-1.47% 

7.44% 

-15.00% 

-10.00% 

-5.00% 

0.00% 

5.00% 

10.00% 

15.00% 

2562 2561 2560 2559 

UIF-N Benchmark 

* ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 
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6. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 
กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ* 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -9.69% 4.98% 75 -9.69% 75 -6.75% 75 -2.60% 95 N/A N/A N/A N/A 0.61% 

ผลตอบแทนตัวชีวั้ด 3.02% 4.91% 75 3.02% 5 5.01% 25 3.67% 25 N/A N/A N/A N/A 3.70% 

ความผันผวนของกองทนุ 9.29% 3.55% 5 9.29% 5 9.81% 25 9.21% 50 N/A N/A N/A N/A 7.97% 

ความผันผวนของตัวชีวั้ด 11.05% 5.56% 5 11.05% 25 12.09% 50 7.12% 5 N/A N/A N/A N/A 6.64% 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการ
ด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 

- คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund//00441/UIF-N  
 

 

ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Foreign Investment Allocation ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2563 

 

 

ขอ้ตกลงและเง ือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1.  ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3. ผลการด าเนนิงานของกองทุนทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้ก าหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจ่ะถูกเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานในแต่ละชว่งเวลากับกองทุนประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

• 5th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

• 25th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

• 50th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 

• 75th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

• 95th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4.  ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 

 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00494/UIFRMF
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

 

 

 
 

หมายเหต ุ: 

ผลการด าเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็น

สิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต 

 

 ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2563 

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

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 2 กมุภาพันธ ์2559 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้ : ทกุวันท าการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดท าการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก : ไมก่ าหนด 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป : ไมก่ าหนด 

 

วนัท าการขายคนื : ทกุวันท าการ ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื       : ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื : ภายใน 5 วันท าการนับแตว่ันถัดจากวันค านวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันท าการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจดัการ
กองทนุตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิท
จัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุท าการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ใน
เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ 

หมายเหต ุ:  สามารถดวูันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิ   
รายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 2 กมุภาพันธ ์2559 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 2 กมุภาพันธ ์2559 

นายกาย ศริพิรรณพร 24 เมษายน 2562 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

*ปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) Private Bank : โทรศัพท ์0-2626-7777 

2. ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2285-1555 

3. ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1558 

4. บรษัิทหลกัทรัพย ์คันทรี ่กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2205-7111 

5. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

http://www.uobam.co.th/
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6. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5050 

7. บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน): โทรศัพท ์0-2659-8000 

8. บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

9. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากดั : โทรศัพท ์0-2680-1234 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

11. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2949-1999 

13. บรษัิทหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

14. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2782-2400 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2217-8888 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศัพท ์0-2857-7000 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888 

18. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศัพท ์0-2841-9000 

20. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศัพท ์0-2648-1111 

21. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 

22. บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ(ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) : โทรศัพท ์1621 

23. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

24. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากดั : โทรศัพท ์              
0-2861-5508 หรอื 0-2861-6090 

25. ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2888-8888 

26. ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2111-1111 

27. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

28. ธนาคารทสิโก ้: โทรศัพท ์0-2633-6000 

29. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ ( ประเทศไทย ) จ ากดั : โทรศัพท ์0-2009-8888 

30. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท จ ากดั : โทรศพัท ์ 0-2410-1996 

31. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั : โทรศพัท ์ 0-2026-6222 

32. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

33. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2022-5000 

34. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2274-9400 

35. บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากดั : โทรศพัท ์0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 42.95% 
 
 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคัม โฟกสั ฟันด ์ชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ  13 
 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

�บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2786-2222 / โทรสาร : 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th  

Email : thuobamwealthservice@uobgroup.com 

 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจดัการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจดัการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจดัการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก         
จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วย
ลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ 
ณ วันที ่30 มถินุายน 2563 แลว้ดว้ยความระมดัระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 

 

* CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วม

ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 

อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบถงึ

ปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยค านวณจาก

มลูคา่ทีต่ ่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมลูค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนใน

รอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

1.ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk)  

(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี ้ เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซ ึง่ขึน้กับปัจจัยภายนอก เชน่ 
สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลง
ในทศิทางตรงขา้มกับการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัว
สงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ีอ่อกใหมก่็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้
ขายในระดับราคาทีต่ ่าลง โดยกองทุนรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทุน (portfolio duration) สงูจะมโีอกาส
เผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ต ่ากวา่  

(2) กรณีกองทนุรวมตราสารทนุ หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูค่าของหลักทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนจะเปลีย่นแปลง

เพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็น

ตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมคี่า SD สงู แสดงว่ากองทุน

รวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2.ความเสีย่งของประเทศทีล่งทุน (Country and Political Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ภายในประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนเชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ 
หรอืสาเหตอุืน่ๆ จนท าใหไ้มส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

3.ความเสีย่งของการน าเงนิออกจากประเทศทีล่งทุน (Repatriation Risk) เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอ้ก าหนด กฎเกณฑ์ หรือ
นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตุอืน่ๆ ทีอ่าจท าใหไ้มส่ามารถช าระหนี้ไดต้รงตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด รวมถงึอาจท าใหก้องทนุเกดิความเสีย่งจากสญัญาสวอป และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์ได ้ซึง่มผีล
ตอ่ผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บจากการลงทนุ  

4.ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของ

อัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิ

บาทออ่น แต่ขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุน

รวมลงทุนในชว่งทีบ่าทแข็งและขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเชน่กัน 

ดังนัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืส าคัญในการบรหิารความเสีย่งจากดังกล่าว ซึง่

ท าไดด้ังตอ่ไปนี ้คอื 

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
เนือ่งจากการป้องกนัความเสีย่งขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณาวา่จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่ 

5.ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้บางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทุนมกีารลงทุน
ในหลักทรัพยด์ังกลา่วยอ่มท าใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security)  

6.ความเสีย่งจากการลงทนุในกองทนุอสงัหารมิทรพัย ์(REITs) 

7. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk)  

(1) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิ
จากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่่งผล
กระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ หรือความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการ
ด าเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

 ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
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3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น
อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิ
จากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อ
อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการด าเนนิงานทีผ่ันผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลายหมวด
อตุสาหกรรม  

(3) ความเสีย่งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทุนในตราสารทีผู่ ้
ออกเสนอขายอยูใ่นประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ 
สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการด าเนนิงานทีผ่ันผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ 

8. ความเสีย่งจากการผดินดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับ

ความน่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทุน (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการช าระหนี้ โดย

พจิารณาจากผลการด าเนนิงานทีผ่่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมี

ความหมายโดยยอ่ ดังตอ่ไปนี ้

ระดับการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธบิาย 

ระดับทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดับเครดติสงูทีส่ดุมคีวามเสีย่งต า่ทีส่ดุที่

จะไมส่ามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 

อนัดับเครดติรองลงมาและถอืวา่มคีวาม

เสีย่งต า่มากทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด ้

ตามก าหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งต า่ทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด ้

ตามก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถช าระ

หนีไ้ดต้ามก าหนด 

ระดับทีต่ า่กวา่น่า

ลงทนุ 

ต ่ากวา่ 

BBB 

ต ่ากวา่ 

BBB(tha) 

ต ่ากวา่  

Baa 

ต ่ากวา่ 

BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด ้

ตามก าหนด 
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ลกัษณะส าคญัของกองทุน UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS – United Income 

Focus Trust - Class USD Dist  

 

ชือ่กองทนุ : 
UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United 
Income Focus Trust – Class USD Dist  

ผูจ้ดัการกองทนุ : 
UOB Asset Management Ltd. 
Sub-manager: Wellington Management Singapore 
Pte.Ltd. 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 18 กนัยายน 2015 

ประเภทโครงการ : collective investment schemes (CIS) 

อายโุครงการ: ไมก่ าหนด 

การจา่ยเงนิปนัผล : ตามดลุยพนิจิของผูจ้ัดการกองทนุ 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ
ของกองทนุ: 

Trustee: State Street Trust (SG) Limited 

Custodian: State Street Bank and Trust Company 

 

ขอ้มูลความสัมพันธร์ะหว่างบรษัิทจัดการและผูจั้ดการกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) และการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม

คา่ใชจ้า่ย 

1.  โครงสรา้งการถอืหุน้ระหวา่งบรษิทัจดัการ และ UOBAMSG 

ปัจจบุนั บรษัิทจัดการม ีUOB Asset Management LTD. (Singapore) (“UOBAMSG”) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ มสีัดสว่น

การถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดของบรษัิทจัดการ โดยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของ UOBAMSG เป็นหนึง่ใน

คณะกรรมกรรมการของบรษัิทจัดการซึง่รับผดิชอบในการวางกลยทุธแ์ละก ากบัดแูลการด าเนนิธรุกจิโดยรวมของบรษัิท

จัดการ แต่ไม่รวมถงึการบรหิารจัดการประจ าวัน (day-to-day operation) และการลงทุนของกองทุนภายใตก้ารบรหิาร

จัดการของบรษัิทจัดการ 

2.   รายละเอยีดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย  

กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) ทีบ่รหิารโดย UOBAMSG โดยมกีารจ่าย

คา่ธรรมเนยีมบรหิารกองทนุ (Management Fee) และคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่า

นายทะเบยีน เป็นตน้ ใหแ้กก่องทุน Master Fund ตามมาตรฐานการปฏบิัตใินอตุสาหกรรมหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน

โดยทั่วไปของการลงทุนรูปแบบ Feeder fund หรอื Fund of funds ทีล่งทุนในต่างประเทศ และเป็นการด าเนนิธุรกจิ

ในทางปกตทิี ่UOBAMSG ไดเ้รยีกเก็บจากผูล้งทนุอืน่ ๆ ในประเภทเดยีวกนัเป็นการทั่วไป ตามรายละเอยีดทีก่ าหนดใน

หนังสอืชีช้วนของกองทนุ Master Fund    

บรษัิทจัดการมคีวามเห็นวา่ การลงทนุในกองทนุ Master Fund ไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เนือ่งจาก

กองทนุรวมของบรษัิทจัดการไดรั้บสทิธปิระโยชน ์และมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของกองทุน 

Master Fund อยู่ในระดับมาตรฐานทีเ่ทยีบเท่าหรอืไมด่อ้ยกว่าสทิธปิระโยชน์และหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีก่องทุน 

Master Fund ของ UOBAMSG เสนอหรอืเรยีกเก็บจากผูล้งทนุประเภทสถาบนัรายอืน่ๆ  

 
 
 
 
 

 


