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สรุ ปภาพรวมตลาด
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และการดําเนินงานทางเศรษฐกิจที่ยงั ตํ่ากว่าระดับ
ปกติ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทัว่ โลกได้ ประกาศใช้ นโยบายทังการเงิ
้
นและการคลังเพื่อลดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ ตลาดทุนมีการฟื น้ ตัวจากความคาดหวังเกี่ยวกับวัคซีนและจากผลการเลือกตังในสหรั
้
ฐอเมริ กา ดอกเบี ้ยนโยบาย
มีแนวโน้ มที่จะคงอยู่ในระดับตํ่า การใช้ นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในประเทศหลักๆ จะช่วยลดแรงกดดันต่อการลงทุน
ในสินทรัพย์เสี่ยง
กลยุทธ์ การลงทุนของกองทุนฯ
กองทุนจะเน้ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Income Focus Trust (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลัก
มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้ างรายรับอย่างสมํ่าเสมอให้ แก่ผ้ ลู งทุน และการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและ
ระยะยาว โดยจะลงทุนในทรั พย์สินที่หลากหลายซึ่งรวมถึงทรั พย์สินประเภทดัง้ เดิม (เช่น ตราสารทุนและตราสารหนี ้
เป็ นต้ น) และทรัพย์สินทางเลือกต่างๆ ทัว่ โลก (เช่น หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ตราสารหนี ้
แปลงสภาพ หุ้นกู้บรุ ิมสิทธิและสกุลเงิน เป็ นต้ น)
นํา้ หนักการลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
หมวดธุรกิจ
ธุรกิจการเงิน
เทคโนโลยี
การแพทย์
ธุรกิจบริการเพื่อการสื่อสาร
สินค้ าคงทน
อสังหาริ มทรัพย์
สินค้ าฟุ่ มเฟื อย
ETF
อื่นๆ
เงินสด

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์

%/NAV
21.96
10.75
9.54
8.48
8.09
7.97
7.77
5.21
14.7
5.53

1

ผลการดําเนินงานของกองทุนฯ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 ลดลงร้ อยละ 6.23 เปรี ยบเทียบ
กับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.95
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์
กองทุนฯ
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่ าง ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่ าง
1 ก.พ. 2563 – 31 ม.ค. 2564
1 ก.พ. 2562 – 31 ม.ค. 2563
-6.23%
5.95%

6.54%
13.74%

* ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD ซึง่ เป็ นดัชนีเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน
หลัก (Master Fund) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน (35%), ดัชนี MSCI Emerging
Markets Net Total Return ซึง่ เป็ นดัชนีเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน (5%), ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged
USD ซึง่ เป็ นดัชนีเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน (25%), ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ซึง่ เป็ นดัชนีเปรี ยบเทียบ
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน (15%), และ
ดัชนี FTSE World Government Bond 10+ Years USD (Hedged) ซึง่ เป็ นดัชนีเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund)
ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน (20%)

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์ ซึง่ จะครบรอบปี บัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2564 บริ ษัท
ขอเรี ยนให้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์ ชนิดรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 735,284,507.35 บาท หรื อคิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.7522 บาท
และกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์ ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,316,596,469.31 บาท
หรื อคิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยเท่ากับ 10.7534 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)
บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ ความไว้ วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์
และขอให้ คํามัน่ ว่าบริษัทจะบริหารกองทุนให้ มีประสิทธิภาพมากที่สดุ เพื่อประโยชน์สงู สุดของท่านด้ วยความระมัดระวังรอบคอบ
ภายใต้ จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่ งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิ ดได้ จาก
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
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รายชื่อกรรมการ และคณะผูบ้ ริหาร
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายลี ไหว ไฟ
นายทีโอ บุน เคียต
นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
นางกัญลิกา บุษปวนิช
นายวนา พูลผล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นายวนา
นางสุนรี
นายเจิดพันธุ์
นางสาวรัชดา

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
นิธยายน
ตังหะรั
้ ฐ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

สถานที่ตงั ้ ของบริษัทจัดการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
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กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อิ นคัม โฟกัส ฟันด์
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
ลําดับที่

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

1

นางสาววรรณจันทร์

อึ ้งถาวร*

2

นายกิตติพงษ์

กังวานเกียรติชยั *

3

นายฐิ ติรัฐ

รัตนสิงห์*

4

นางสาวสิริอนงค์

ปิ ยสันติวงศ์

* ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุนและผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)
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ตารางสรุปผลการดําเนินงาน
วันจดทะเบียนกองทุน 2 ก.พ. 59
วันสิน้ สุดรอบบัญชี

31 ม.ค. 64

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์ ชนิดรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์ ชนิดรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบปกติ
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หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
2) ผลตอบแทนต่อปี
3) ถ้ าจัดตังกองทุ
้
นน้ อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้ าจัดตังกองทุ
้
นมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้ อยละต่อปี
- ดัชนีชี ้วัด: ดัชนี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD ซึง่ เป็ นดัชนีเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน
ของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
(35%), ดัชนี MSCI Emerging Markets Net Total Return ซึง่ เป็ นดัชนีเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
(Master Fund) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน (5%), ดัชนี
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD ซึง่ เป็ นดัชนี
เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ
วันที่คํานวณผลตอบแทน (25%), ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged
USD ซึง่ เป็ นดัชนีเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน (15%), และดัชนี FTSE World Government Bond 10+ Years USD
(Hedged) ซึง่ เป็ นดัชนีเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน (20%)
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ไ้ ด้ จัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้
เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์
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ข้อมูลของ United Income Focus Trust Fund-Class USD (กองทุนหลัก)

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์
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กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์
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กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์
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กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อิ นคัม โฟกัส ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สําหรับงวด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
จํานวนเงิน
หน่ วย : พันบาท

ร้ อยละ ของ
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

55,710.66

1.0700

1,671.32

0.0321

-

-

11,142.13

0.2140

ค่าที่ปรึกษาการลงทุน

-

-

ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

-

-

ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

-

-

ค่าสอบบัญชี

71.20

0.0014

ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ*

21.10

0.0004

ค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมการทํารายการ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด **
รายได้
ค่าตอบแทนที่ได้ รับจากบริ ษัทจัดการต่างประเทศ
หมายเหตุ

*

68,616.41
1.3179
จํานวนเงิน
ร้ อยละ ของ
หน่ วย : บาท
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ
0.5326
27,725,503.07

ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้ อยละ 0.01

** ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มไว้ ด้วย (ถ้ ามี)

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์
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กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อิ นคัม โฟกัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพัน
%NAV

มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
เงินฝาก
ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (USD)
อื่นๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
หนี ้สินอื่น
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินประเทศ SINGAPORE
หุ้นสามัญ
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
หน่วยลงทุน
United Income Focus Trust - class USD
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์

13,161,971.42

0.43

10,012,098.38
2,123,332.60
1,026,540.44
-749,564.30

0.33
0.07
0.03
-0.02

16,739,338.38
-17,488,902.68

0.55
-0.57

3,006,204,158.43

98.51

3,006,204,158.43
3,006,204,158.43
3,006,204,158.43

98.51
98.51
98.51

33,132,162.82

1.09

33,132,162.82
3,051,748,728.37

1.09
100.00
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อิ นคัม โฟกัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า
ประเภทสัญญา
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่ น
สัญญาฟอร์ เวิร์ด

คู่สัญญา

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์

อันดับความ
น่ าเชื่อถือ

วัตถุประสงค์

AA+
AA+
AA+
AAAAAAAAAAA
AAA

ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด
725,080.00
359,856.00
-529,739.20
379,872.00
-122,870.80
-117,516.00
-20,016.00
30,800,761.82
1,656,735.00

%NAV วันครบกําหนด

0.02
0.01
-0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
1.01
0.05

25/02/2564
25/02/2564
26/03/2564
25/02/2564
25/02/2564
25/02/2564
25/02/2564
25/02/2564
26/03/2564
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กําไร/ขาดทุน

725,080.00
359,856.00
-529,739.20
379,872.00
-122,870.80
-117,516.00
-20,016.00
30,800,761.82
1,656,735.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อิ นคัม โฟกัส ฟันด์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
36.10%

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์
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อันดับความน่ าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิ น
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อิ นคัม โฟกัส ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์

อันดับความน่ าเชื่อถือโดยสถาบัน
ในต่ างประเทศ
Baa1 (Moody)

อันดับความน่ าเชื่อถือโดย
สถาบันในประเทศ
AAA (Fitch)

15

การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ
ลําดับ

บริษัทที่ให้ ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ ท่ ีได้ รับ

-

-ไม่มี-

-

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์

เหตุผลในการรั บ
ผลประโยชน์
-

16

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมของกองทุนรวม
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
UOB ASSET MANAGEMENT LTD.
หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ที่
บริษัทจัดการโดยตรง หรื อที่ Website ของบริษัทจัดการที่ http://www.uobam.co.th
หรื อที่ Website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์
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ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณี ที่การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อิ นคัม โฟกัส ฟันด์
ในรอบปี บัญชีระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
วันที่
-

ชื่อหลักทรั พย์ อัตราส่ วน ณ สิน้ วัน อัตราส่ วนตามโครงการ
(%NAV)
(%NAV)
-ไม่มี-

-

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์

-

สาเหตุ

การดําเนินการ

-

-
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ในนามกองทุนรวมของรอบปี ปฏิทินล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้ สทิ ธิออกเสียงได้ ที่
Website ของบริษัทจัดการ http://www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อิ นคัม โฟกัส ฟันด์
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
- ไม่มี หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์
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การแก้ไขข้อผูกพัน
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อิ นคัม โฟกัส ฟันด์
สําหรับระยะเวลา ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
เรื่ องที่แก้ ไข
สิทธิหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ยกเลิกข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน)

การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และ
ข้ อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน
(ยกเลิกข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน)
ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(ยกเลิกข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน)
การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
(ยกเลิกข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน)

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์

เหตุผลที่แก้ ไข

วันที่ได้ รับ
ความเห็นชอบ

วันที่มีผล
ใช้ บังคับ

แก้ ไขตามประกาศ
ทน.57/2563
ทน.62/2563
สธ.53/2563

11 มกราคม 2564

12 มกราคม 2564

แก้ ไขตามประกาศ
ทน.62/2563

11 มกราคม 2564

12 มกราคม 2564

11 มกราคม 2564

12 มกราคม 2564

11 มกราคม 2564

12 มกราคม 2564

แก้ ไขตามประกาศ
ทน.57/2563
ทน.62/2563
แก้ ไขตามประกาศ
ทน.59/2563
ทน.60/2563
สน.21/2562
สน.9/2563
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กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปี สิ&นสุดวันที( 31 มกราคม 2564

บริษทั พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั&น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020
www.pvaudit.co.th
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์
ความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ต รวจสอบงบการเงิ น ของกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์ (“กองทุ น ”) ซึ( ง ประกอบด้ว ย งบแสดง
ฐานะการเงิ น และงบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน ณ วันที( 31 มกราคม 2564 งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ และงบแสดง
การเปลี( ย นแปลงสิ นทรั พ ย์สุ ทธิ สาํ หรั บปี สิ& น สุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุ ปนโยบายการ
บัญชีที(สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นข้างต้นนี& แสดงฐานะการเงิ นของกองทุ นเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ณ วันที( 31 มกราคม
2564 ผลการดํา เนิ น งาน และการเปลี( ย นแปลงสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ สํา หรั บ ปี สิ& น สุ ด วัน เดี ย วกัน โดยถูก ต้อ งตามที( ค วรใน
สาระสํา คัญ ตามแนวปฏิ บ ัติ ท างบัญ ชี สํา หรั บ กองทุ น รวมและกองทุ น สํา รองเลี& ย งชี พ ที( ส มาคมบริ ษ ทั จัด การลงทุ น
กําหนดโดยได้รับความเห็ นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้าพเจ้าได้ก ล่ าวไว้ใ นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ความเป็ นอิสระจากกองทุ นตาม
ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที(กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที( เกี( ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื(นๆ ซึ( งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี& ข้าพเจ้าเชื(อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที(ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื(อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลอื/น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื(น ข้อมูลอื(นประกอบด้วย ข้อมูลซึ( งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชี ที(อยูใ่ นรายงานประจําปี นั&น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที( ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื(น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื(อมัน( ต่อข้อมูลอื(น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที(เกี(ยวเนื(องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื(นมีความขัดแย้งที(มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที(ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื(นมีการแสดงข้อมูลที(
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื(อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที( ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื( อสารเรื( องดังกล่าวกับผูบ้ ริ หารเพื(อให้ผบู ้ ริ หารดําเนินการแก้ไขข้อมูลที(แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมี หน้าที( รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิ นเหล่านี& โดยถูกต้องตามที( ควรตามแนวปฏิ บัติทางบัญ ชี
สําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี&ยงชีพ ที(สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี(ยวกับการควบคุมภายในที(ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพื(อให้สามารถจัดทํางบการเงินที(ปราศจากการแสดงข้อมูลที(ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื(อง การเปิ ดเผย
เรื( องที(เกี(ยวกับการดําเนินงานต่อเนื(อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื(องเว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั&งใจที(จะเลิกกองทุนหรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื(องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื(อให้ได้ความเชื(อมัน( อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที(ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบ
บัญ ชี ซ( ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื( อมัน( อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื( อมัน( ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการ
รับประกันว่าการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที( ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญที( มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที( ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื(อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที( ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี&
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี(ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี( ยงจากการแสดงข้อมูลที(ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื(อตอบสนองต่อความเสี( ยงเหล่านั&น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที(เพียงพอและเหมาะสมเพื(อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี( ยงที(ไม่
พบข้อ มู ล ที( ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คัญ ซึ( งเป็ นผลมาจากการทุ จ ริ ต จะสู ง กว่า ความเสี( ย งที( เกิ ด จาก
ข้อผิดพลาด เนื( องจากการทุจริ ตอาจเกี(ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั&งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที(ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที(เกี(ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื(อออกแบบวิธีการตรวจสอบที(เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื(อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทุน



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที(ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที(เกี(ยวข้องซึ(งจัดทําขึ&นโดยผูบ้ ริ หาร

2

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที! 31 มกราคม 2564
บาท
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี+
จากดอกเบี+ย
จากการขายเงินลงทุน
จากการขายหน่วยลงทุน
ลูกหนี+จากสัญญาอนุพนั ธ์
รายได้อื3นค้างรับ
รวมสิ นทรัพย์
หนี+สิน
เจ้าหนี+จากการรับซื+อคืนหน่วยลงทุน
เจ้าหนี+จากสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี+สินอื3น
รวมหนี+สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ:
ทุนที3ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี+

หมายเหตุ
8
3, 4, 5
5
5
5
3, 6
5, 9

2564

2563

3,006,204,158.43
13,149,936.24

6,158,670,612.67
59,378,573.74

12,035.18
14,975,000.00
108,823.68
33,922,304.82
1,655,514.70
3,070,027,773.05

135,844.74
87,141,600.00
577,841.71
2,716,045.88
6,308,620,518.74

12,980,026.61
790,142.00
4,244,919.83
1,805.28
262,150.96
18,279,044.68
3,051,748,728.37

92,701,042.50
136,632,774.43
6,724,473.75
20,376.71
360,305.02
236,438,972.41
6,072,181,546.33

2,838,127,057.63

5,294,604,504.08

120,409,832.90
93,211,837.84
3,051,748,728.37

238,080,374.09
539,496,668.16
6,072,181,546.33

8
3, 6
5
6

7

4

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที! 31 มกราคม 2564

ชื3อหลักทรัพย์

จํานวนหน่วย

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

108,045,312.64

3,006,204,158.43
3,006,204,158.43

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่ างประเทศ
หน่ วยลงทุน
UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS United Income Focus Trust - Class USD Dist *
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,555,627,295.88 บาท)

100.00
100.00

* กองทุน UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus Trust - Class USD Dist มีวตั ถุประสงค์
ในการลงทุนเพื3อสร้างรายรับอย่างสมํ3าเสมอให้แก่ผลู ้ งทุน และการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและระยะยาว
โดยจะลงทุนในทรัพย์สินที3หลากหลาย ซึ3งรวมถึงทรัพย์สินประเภทดั+งเดิม (เช่นตราสารทุนและตราสารหนี+ เป็ นต้น)
และทรัพย์สินทางเลือกต่างๆทัว3 โลก (เช่นหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื3อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ตราสารหนี+แปลงสภาพ
หุน้ กูบ้ ุริมสิ ทธิและสกุลเงินเป็ นต้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี+
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กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที! 31 มกราคม 2563

ชื3อหลักทรัพย์

จํานวนหน่วย

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

192,873,303.01

6,158,670,612.67
6,158,670,612.67

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่ างประเทศ
หน่ วยลงทุน
UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS United Income Focus Trust - Class USD Dist *
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,585,928,457.63 บาท)

100.00
100.00

* กองทุน UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus Trust - Class USD Dist มีวตั ถุประสงค์
ในการลงทุนเพื3อสร้างรายรับอย่างสมํ3าเสมอให้แก่ผลู ้ งทุน และการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและระยะยาว
โดยจะลงทุนในทรัพย์สินที3หลากหลาย ซึ3งรวมถึงทรัพย์สินประเภทดั+งเดิม (เช่นตราสารทุนและตราสารหนี+ เป็ นต้น)
และทรัพย์สินทางเลือกต่างๆทัว3 โลก (เช่นหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื3อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ตราสารหนี+แปลงสภาพ
หุน้ กูบ้ ุริมสิ ทธิและสกุลเงินเป็ นต้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี+

6

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ9นสุ ดวันที! 31 มกราคม 2564
บาท
หมายเหตุ
รายได้

2564

2563

3

รายได้เงินปันผล

5

299,130,591.55

295,629,930.29

รายได้ดอกเบี+ย

5

243,598.30

535,846.32

27,667,361.20

29,620,163.45

327,041,551.05

325,785,940.06

55,710,660.32

60,613,164.69

1,671,319.87

1,818,394.92

11,142,132.13

12,122,633.03

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

71,200.00

71,300.00

ค่าใช้จ่ายอื3น

21,100.00

29,000.00

68,616,412.32
258,425,138.73

74,654,492.64
251,131,447.42

รายการขาดทุนสุ ทธิที3เกิดขึ+นจากเงินลงทุน

(670,652,233.16)

(273,063,665.33)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที3ยงั ไม่เกิดขึ+นจากเงินลงทุน

(122,165,292.49)

445,543,816.38

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที3เกิดขึ+นจากสัญญาอนุพนั ธ์

(93,938,588.55)

307,450,392.39

169,764,937.25

(371,941,157.56)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากอัตราแลกเปลี3ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนที3เกิดขึ+นและที3ยงั ไม่เกิดขึ+น

12,317,743.40
(704,673,433.55)

(1,961,492.51)
106,027,893.37

การเพิ3มขึ+น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้

(446,248,294.82)

357,159,340.79

(36,535.50)
(446,284,830.32)

(61,776.92)
357,097,563.87

รายได้อื3น

5, 9

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

3
5

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

5

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที3ยงั ไม่เกิดขึ+นจากสัญญาอนุพนั ธ์

การเพิ3มขึ+น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี+

3

6, 8

3
7

7

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์
งบแสดงการเปลี!ยนแปลงสิ นทรัพ ย์ สุทธิ
สํ าหรับปี สิ9นสุ ดวันที! 31 มกราคม 2564
บาท
2564

2563

การเพิ3มขึ+น(ลดลง)สุ ทธิของสิ นทรัพย์สุทธิจาก
การดําเนินงาน

(446,284,830.32)

357,097,563.87

การเพิ3มขึ+นของทุนที3ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

2,309,171,493.87

2,635,238,354.26

การลดลงของทุนที3ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

(4,883,319,481.51)

(3,572,915,412.40)

การลดลงของสิ นทรัพย์สุทธิในระหว่างปี

(3,020,432,817.96)

(580,579,494.27)

สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี

6,072,181,546.33
3,051,748,728.37

6,652,761,040.60
6,072,181,546.33

หน่วย
การเปลี3ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
บวก : หน่วยลงทุนที3ขายในระหว่างปี
หัก : หน่วยลงทุนที3รับซื+อคืนในระหว่างปี
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี+

529,460,450.4083

618,048,288.9109

212,558,229.0213

233,443,839.1631

(458,205,973.6663) (322,031,677.6657)
283,812,705.7633 529,460,450.4083
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กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที! 31 มกราคม 2564
1.

ข้ อมูลทัว! ไป
กองทุ นเปิ ด ยูไนเต็ด อิ น คัม โฟกัส ฟั น ด์ (“กองทุ น ”) จดทะเบี ยนเป็ นกองทุ น รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื, อวันที, 2 กุมภาพันธ์ 2559 ปั จจุบันกองทุ นมี จาํ นวนเงิ นทุ นจดทะเบี ย น
20,000 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 2,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษทั จัดการ”) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุน และธนาคารกสิ กรไทย
จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
กองทุนเป็ นกองทุนรวมประเภทรับซื; อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กาํ หนดระยะเวลาสิ; นสุ ดของกองทุน ที,มีการแบ่งชนิ ดของ
หน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิ ด ได้แก่
1. หน่ วยลงทุ นชนิ ดรับซื; อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เพื,อเปิ ดโอกาสให้ผู ้
ลงทุนรับรายได้สมํ,าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
2. หน่ วยลงทุนชนิ ดรับซื; อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เพื,อเปิ ดโอกาสให้ผูล้ งทุน
รับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
กองทุนมีนโยบายการลงทุนโดยเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ ชื,อกองทุน UNITED GLOBAL
DIVERSIFIED PORTFOLIOS – United Income Focus Trust – Class USD Dist ที, จดทะเบี ยนในประเทศสิ งคโปร์ โดย
กองทุนดังกล่าวบริ หารและจัดการโดย UOB Asset Management Ltd. คิดเป็ นอัตราเฉลี,ยต่อปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน ทั;งนี; กองทุนจะทําสัญญาอนุพนั ธ์ (Derivatives) ซึ, งมีวตั ถุประสงค์เพื,อป้ องกันความเสี, ยง
(Hedging) จากอัตราแลกเปลี,ยน
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน

2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
ในปี ปั จจุบนั งบการเงินนี; ได้จดั ทําขึ;นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี;ยงชีพที,สมาคม
บริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบตั ิทางบัญชี”) ส่ วนเรื, องที,แนวปฏิบตั ิทาง
บัญชีไม่ได้กาํ หนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที,ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ, งในการใช้แนว
ปฏิบตั ิทางบัญชีเป็ นครั;งแรก กองทุนได้ใช้วิธีเปลี,ยนทันทีเป็ นต้นไป ดังนั;นกองทุนจึงไม่ปรับปรุ งงบการเงินที,นาํ เสนอ
ในปี ก่อน ซึ, ง เดิม จัด ทําขึ; น ตามหลัก เกณฑ์และรู ป แบบที,กาํ หนดในมาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ ที, 106 เรื, อ ง “การบัญ ชี
สําหรับกิจการที,ดาํ เนิ นธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”
อย่างไรก็ตาม การนําแนวปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิในปี ปั จจุบนั ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของกองทุน
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งบการเงินสําหรับปี สิ; นสุ ดวันที, 31 มกราคม 2563 ได้ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เพื,อให้สอดคล้องกับงบการเงินสําหรับ
ปี สิ; นสุ ดวันที, 31 มกราคม 2564
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทําเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึ, งการจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั;นเพื,อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที,ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
กองทุนได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ;นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
3.

สรุปนโยบายการบัญชีทสี! ําคัญ
เงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที,กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน
- เงิ นลงทุนในกองทุนรวมที, เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ต่อ
หน่วยลงทุนครั;งล่าสุด ณ วันที,วดั ค่าเงินลงทุน
กําไรหรื อขาดทุนสุทธิที,ยงั ไม่เกิดขึ;นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที,จาํ หน่ายใช้วธิ ีถวั เฉลี,ยถ่วงนํ;าหนัก
การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้เงินปั นผลรับรู ้เป็ นรายได้นบั แต่วนั ที,ประกาศจ่ายและมีสิทธิที,จะได้รับ
รายได้ดอกเบี;ยรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี;ยที,แท้จริ ง
รายได้อื,นและค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
เมื,อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ, งตอบแทนสุ ทธิที,ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุน
บัญชีที,เป็ นเงินตราต่างประเทศ
บัญชีที,เป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี,ยน ณ วันเกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี;สินที,เป็ น
เงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ; นปี แปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี,ยน ณ วันนั;น และสัญญาอนุพนั ธ์ ณ วันที, เกิ ด
รายการ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราตามสัญญา
ณ วันสิ; นปี กําไรหรื อขาดทุนที,ยงั ไม่เกิดขึ;นจากสัญญาอนุพนั ธ์ที,ยงั ไม่ครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพนั ธ์ ณ วัน
สิ; นปี จากอัตราตามสัญญา เป็ นราคาตลาดของสัญญาอนุ พนั ธ์ที,มีอายุคงเหลือเช่นเดี ยวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี; หรื อ
เจ้าหนี;จากสัญญาอนุพนั ธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี,ยนที,เกิดขึ;นจากการแปลงค่ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
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ภาษีเงินได้
กองทุนเสี ยภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหัก
รายจ่าย
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ
ซึ,งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที,เกี,ยวข้องกับสิ นทรัพย์ หนี;สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี,ยวกับสิ นทรัพย์และ
หนี;สินที,อาจเกิดขึ;น ซึ,งผลที,เกิดขึ;นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที,ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื,อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี,ยนทันทีเป็ นต้นไป
4.

ข้ อมูลเกีย! วกับการซื อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ;ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี;
บาท

5.

2564

2563

ซื;อเงินลงทุน

1,875,030,200.00

1,643,084,710.00

ขายเงินลงทุน

4,234,679,128.59

2,047,359,763.00

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ! กีย! วข้ องกัน
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที,สําคัญกับบริ ษทั จัดการและกิจการอื,น ซึ, งมีผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อกรรมการ
เดี ย วกัน กับ บริ ษ ัท จัด การและกองทุ น รายการที, สํา คัญ ดัง กล่ าวสํา หรั บ ปี สิ; น สุ ด วัน ที, 31 มกราคม 2564 และ 2563
มีดงั ต่อไปนี;
บาท
2564
2563
นโยบายการกําหนดราคา
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
55,710,660.32
60,613,164.69
ตามเกณฑ์ที,ระบุในหนังสื อชี;ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
11,142,132.13
12,122,633.03
ตามเกณฑ์ที,ระบุในหนังสื อชี;ชวน
UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS – United Income Focus Trust – Class USD Dist
รายได้เงินปันผล
299,130,591.55
295,629,930.29
ตามที,ประกาศจ่าย
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบี;ย
215,054.43
463,969.61
อัตราตลาด
UOB Asset Management Ltd.
29,620,163.45
ดูหมายเหตุ 9
รายได้อื,น
27,667,361.20
ซื;อเงินลงทุน
1,875,030,200.00
1,643,084,710.00 ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน
4,234,679,128.59
2,047,359,763.00 ราคาตลาด
11

ณ วันที, 31 มกราคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที,มีสาระสําคัญกับกิจการที,เกี,ยวข้องกัน ดังนี;
บาท
2564

2563

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
3,492,154.61
5,566,203.06
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
698,430.93
1,113,240.61
UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS – United Income Focus Trust – Class USD Dist
เงินลงทุน
3,006,204,158.43
6,158,670,612.67
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
10,002,341.96
56,481,312.17
ลูกหนี;จากดอกเบี;ย
9,756.42
113,589.17
UOB Asset Management Ltd.
ลูกหนี;จากการขายเงินลงทุน
14,975,000.00
87,141,600.00
รายได้อื,นค้างรับ
1,655,514.70
2,716,045.88
6.

อนุพ นั ธ์ ทางการเงินตามมูลค่ ายุตธิ รรม
บาท
2564
จํานวนเงินตาม
สัญญา
สัญญาซื;อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

4,799,699,481.75

มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์

หนี;สิน

33,922,304.82

790,142.00

บาท
2563
จํานวนเงินตาม
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

มูลค่ายุติธรรม

สัญญา

สิ นทรัพย์

หนี;สิน

5,849,599,332.50

-

136,632,774.43
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7.

ประเภทหน่ วยลงทุนทีอ! อกจําหน่ าย
2564
ชนิดรับซื;อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)
สิ นทรัพย์สุทธิ (บาท)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)

ชนิดรับซื;อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ

68,384,501.3203

215,428,204.4430

735,252,645.00

2,316,496,083.37

10.7517

10.7529
2563

ชนิดรับซื;อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดรับซื;อคืนหน่วยลงทุน
แบบปกติ

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)

111,302,668.2185

418,157,782.1898

สิ นทรัพย์สุทธิ (บาท)

1,276,375,597.19

4,795,805,949.14

11.4676

11.4688

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)

การเพิ,มขึ;น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานสําหรับปี แยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดงั นี;
บาท
ชนิดรับซื;อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดรับซื;อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
รวม
8.

2564

2563

(78,197,589.84)
(368,087,240.48)

119,924,779.48
237,172,784.39

(446,284,830.32)

357,097,563.87

การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื! องมือทางการเงิน
การประมาณมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที,จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที,จะจ่ายเพื,อโอนหนี; สินให้ผูอ้ ื,น โดยรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที,เกิดขึ;นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ;ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที,วดั มูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื; อ
ขายในตลาดที,มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี;สินซึ,งแนวปฏิบตั ิทางบัญชีที,เกี,ยวข้องกําหนดให้
ต้องวัด มูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที, ไม่มีต ลาดที, มี สภาพคล่องสําหรั บ สิ น ทรั พ ย์ห รื อหนี; สิ น ที, มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื; อขายในตลาดที,มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าที,เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที,สามารถสังเกตได้ที,เกี,ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี;สินที,จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั;นให้มากที,สุด
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ตารางต่ อ ไปนี; แสดงถึ ง เครื, องมื อ ทางการเงิ น ที, ว ัด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมจํา แนกตามวิ ธี ก ารประมาณมู ล ค่ า
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี;
- ราคาเสนอซื;อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที,มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี;สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที, 1)
- ข้อมูลอื,นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื; อขายซึ, งรวมอยู่ในระดับที, 1 ที, สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด)
หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที,คาํ นวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสิ นทรัพย์น; นั หรื อหนี;สินนั;น (ข้อมูลระดับที, 2)
- ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี; สินซึ, งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที, สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที, ไม่สามารถสังเกตได้)
(ข้อมูลระดับที, 3)
บาท
ณ วันที, 31 มกราคม 2564
ระดับที, 1

ระดับที, 2

ระดับที, 3

รวม

สิ นทรัพย์
กองทุน

-

3,006,204,158.43

-

3,006,204,158.43

ตราสารอนุพนั ธ์

-

33,922,304.82

-

33,922,304.82

-

790,142.00

-

790,142.00

หนี;สิน
ตราสารอนุพนั ธ์

บาท
ณ วันที, 31 มกราคม 2563
ระดับที, 1

ระดับที, 2

ระดับที, 3

รวม

สิ นทรัพย์
กองทุน

-

6,158,670,612.67

-

6,158,670,612.67

-

136,632,774.43

-

136,632,774.43

หนี;สิน
ตราสารอนุพนั ธ์

เครื, องมือทางการเงินซึ,งซื;อขายในตลาดที,ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที,มีการอ้างอิง
ไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื; อขายโดยผูค้ า้ หรื อแหล่งกําหนดราคาที,เป็ นทางเลือกซึ, งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที,
สังเกตได้จะถูกจัดอยูใ่ นระดับที, 2 เครื, องมือทางการเงินเหล่านี;ประกอบด้วย เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ และ
อนุพนั ธ์ในตลาดซื;อขายกันโดยตรง
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั;นของมูลค่ายุติธรรม
ความเสี, ยงด้านอัตราดอกเบี;ย
ความเสี, ยงด้านอัตราดอกเบี; ยคื อความเสี, ยงที, มู ลค่าของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี; สิ นทางการเงิ นจะเปลี, ยนแปลงไป
เนื,องจากการเปลี,ยนแปลงอัตราดอกเบี;ยในตลาด
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ตารางต่อไปนี;ได้สรุ ปความเสี, ยงด้านอัตราดอกเบี;ยของกองทุน ซึ, งประกอบด้วยสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี;สินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี;ย
บาท
ยอดคงเหลือของเครื, องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที, 31 มกราคม 2564
มีอตั ราดอกเบี;ย
ปรับขึ;นลงตาม
มีอตั รา
อัตราตลาด
ดอกเบี;ยคงที,
ไม่มีอตั ราดอกเบี;ย
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
13,149,936.24
ลูกหนี;จากดอกเบี;ย
ลูกหนี;จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี;จากการขายหน่วยลงทุน
ลูกหนี;จากสัญญาอนุพนั ธ์
รายได้อื,นค้างรับ
หนี;สินทางการเงิน
เจ้าหนี;จากการรับซื;อคืน
หน่วยลงทุน
เจ้าหนี;จากสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี;สินอื,น

-

3,006,204,158.43
12,035.18
14,975,000.00
108,823.68
33,922,304.82
1,655,514.70

3,006,204,158.43
13,149,936.24
12,035.18
14,975,000.00
108,823.68
33,922,304.82
1,655,514.70

-

-

-

-

12,980,026.61
790,142.00
4,244,919.83
1,805.28
262,150.96

12,980,026.61
790,142.00
4,244,919.83
1,805.28
262,150.96

บาท
ยอดคงเหลือของเครื, องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที, 31 มกราคม 2563
มีอตั ราดอกเบี;ย
ปรับขึ;นลงตาม
มีอตั รา
ไม่มีอตั รา
ดอกเบี;ยคงที,
ดอกเบี;ย
รวม
อัตราตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
59,378,573.74
ลูกหนี;จากดอกเบี;ย
ลูกหนี;จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี;จากการขายหน่วยลงทุน
รายได้อื,นค้างรับ
-

-

6,158,670,612.67
135,844.74
87,141,600.00
577,841.71
2,716,045.88

6,158,670,612.67
59,378,573.74
135,844.74
87,141,600.00
577,841.71
2,716,045.88
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บาท
ยอดคงเหลือของเครื, องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที, 31 มกราคม 2563
มีอตั ราดอกเบี;ย
ปรับขึ;นลงตาม
มีอตั รา
ไม่มีอตั รา
อัตราตลาด
ดอกเบี;ยคงที,
ดอกเบี;ย
รวม
หนี;สินทางการเงิน
เจ้าหนี;จากการรับซื;อคืน
หน่วยลงทุน
เจ้าหนี;จากสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี;สินอื,น

-

-

92,701,042.50
136,632,774.43
6,724,473.75
20,376.71
360,305.02

92,701,042.50
136,632,774.43
6,724,473.75
20,376.71
360,305.02

ความเสี, ยงด้านเครดิต
กองทุนมีความเสี, ยงด้านเครดิ ตที, อาจเกิ ดจากการที, คู่สัญญาไม่สามารถปฏิ บตั ิตามภาระผูกพันที, ระบุไว้ในเครื, องมือทาง
การเงิ น เนื, อ งจากกองทุ น มี ลู ก หนี; อย่างไรก็ ต าม สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ดังกล่ าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอัน สั; น
กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี;
ความเสี, ยงด้านอัตราแลกเปลี,ยน
ณ วันที, 31 มกราคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบญั ชีที,เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี;
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
รายการ
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี;จากดอกเบี;ย
ลูกหนี;จากการขายเงินลงทุน
รายได้อื,นค้างรับ

2564

2563

100,374,095.44

197,888,008.89

34,202.71

6,049.97

72.43

29.17

500,000.00

2,800,000.00

55,275.95

87,270.93

กองทุ น ได้ท ําสั ญ ญาอนุ พ ัน ธ์ เพื, อ คุ ้ม ครองความเสี, ยงจากอัต ราแลกเปลี, ยนของเงิ น ลงทุ น ที, เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศ
(ดูหมายเหตุ 6)
ความเสี, ยงด้านตลาด
กองทุนมีความเสี, ยงด้านตลาดเนื, องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ, งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าว
ขึ; นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิ จ การเมื อง สถานการณ์ ต ลาดเงิ นและตลาดทุ น ซึ, งสภาวการณ์ ดังกล่าวอาจ
มีผลกระทบทางด้านบวกหรื อด้านลบต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ที,ออกตราสาร ทั;งนี;ข; ึนอยูก่ บั ประเภทของธุรกิจของ
ผูอ้ อกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทําให้ราคาของตราสารเพิ,มขึ;นหรื อ
ลดลงได้
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การบริ หารความเสี, ยง
ผูบ้ ริ หารของกองทุน UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus Trust - Class USD Dist
จะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที,มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ และกองทุนมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื,อสร้างรายรับอย่าง
สมํ,าเสมอให้แก่ผลู ้ งทุน และการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและระยะยาวโดยจะลงทุนในทรัพย์สินที,หลากหลาย ซึ,ง
รวมถึงทรัพย์สินประเภทดั;งเดิ ม (เช่ นตราสารทุ นและตราสารหนี; เป็ นต้น) และทรัพย์สินทางเลือกต่างๆทั,วโลก (เช่ น
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื,อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ตราสารหนี;แปลงสภาพหุน้ กูบ้ ุริมสิ ทธิและสกุลเงินเป็ นต้น)
9.

รายได้ อื!น
รายได้อื,นรวมเงิ นจ่ายคื นค่าธรรมเนี ยมในการจัดการจาก UOB Asset Management Ltd. ให้กับกองทุนในอัตราร้อยละ
0.535 ต่อปี ของเงินลงทุนตามราคาตลาดในหน่วยลงทุนของ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United
Income Focus Trust - Class USD Dist

10. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี;ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอาํ นาจของกองทุนเมื,อวันที, 16 มีนาคม 2564
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บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุงุ่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
www.uobam.co.th
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กองทุนเปิปด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์

