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สารจากบริษทัจดัการ  
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
สรุปภาพรวมตลาด 

เศรษฐกิจโลกชะลอตวัลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และการดําเนินงานทางเศรษฐกิจท่ียงัต่ํากว่าระดบัปกติ 
อยา่งไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทัว่โลกยงัคงใช้นโยบายทัง้การเงินและการคลงัเพ่ือลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ตลาดทนุมี
การฟืน้ตวัจากความคาดหวงัเก่ียวกบัวคัซีน การคาดการณ์ถึงการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนตราสารหนีป้รับ
สงูขึน้ถงึแม้วา่ดอกเบีย้นโยบายยงัคงอยูใ่นระดบัต่ํา การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในประเทศหลกัๆ จะช่วยลดแรงกดดนั
ตอ่การลงทนุในสนิทรัพย์เส่ียง 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

กองทนุเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศช่ือ JPM Income Fund C (acc) – USD โดยเฉล่ียในรอบ
ปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า NAV ของกองทนุ กองทนุหลกัจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) และ
บริหารจดัการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.àr.l. ทัง้นี ้กองทนุหลกัมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือสร้างกระแส
รายได้อย่างสม่ําเสมอผ่านการลงทนุไปในตราสารหนีโ้ดยจะมีการกระจายการลงทนุไปยงัตราสารหนีป้ระเภทต่างๆ ทัง้ภาครัฐ
และภาคเอกชนทัว่โลกไมน้่อยกวา่ 67% ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

 
นํา้หนักการลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 

หมวดธุรกจิ %/NAV 

Agency MBS 30.9 

HY Corporate 26.9 
CMBS 17.0 

Non-agency MBS 8.1 
IG Corporate 7.0 
ABS 6.0 

Others 4.1 
Total 100.0 

 

ณ วันที่  31 มกราคม 2564 กองทุนหลักมีรายละเอียดการลงทุน ดังนี ้
Duration ของพอร์ต 1.5 ปี 

อตัราผลตอบแทน YTM 4.3% 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

 มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยของกองทนุสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มกราคม 2564  เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.31 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อนิคัม ฟันด์ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
27 ก.พ. 2563* – 31 ม.ค. 2564 

กองทนุฯ 0.31% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน** 3.07% 
* วนัจดทะเบียน 
** ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : ดชันี Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (Total Return Gross) ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุ
หลกั (Master Fund) ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน เพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนการทํา
สญัญาป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปล่ียน สดัสว่น 90.00% และ ดชันี Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (Total Return Gross) ซึง่เป็นดชันี
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยน เพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน ตาม
สดัสว่นท่ีไม่ได้ทําสญัญาป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปล่ียน สดัสว่น 10.00% 

 

เน่ืองในโอกาสท่ี กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อินคมั ฟันด์ ซึง่จะครบรอบปีบญัชีในวนัท่ี 31 มกราคม 2564 บริษัทขอเรียนให้ท่าน
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ มีมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิ 8,665,162.57 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 10.0308 บาท และ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด 
อินคมั ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 2,067,046,356.54 บาท หรือคิดเป็น
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 10.0306 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564) 
  

บริษัทขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั ฟันด์ และ
ขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้จากเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 

 
(นายวนา พลูผล) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อินคมั ฟันด์                     3 
 

 

รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 
รายช่ือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ                                                    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
     และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ  
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา           ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์  
เลขท่ี 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 
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        กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั ฟันด ์

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั* 

3 นายฐิติรัฐ                    รัตนสงิห์* 

4 นางสาวสริิอนงค์          ปิยสนัติวงศ์ 

 *  ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
วันจดทะเบียนกองทุน  27 ก.พ. 63 

 วันสิน้สุดรอบบัญชี      31 ม.ค. 64 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อนิคัม ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

 

 
 กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อนิคัม ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 
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หมายเหต ุ    1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
             2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
                    3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

 

-   ดชันี Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (Total Return Gross) ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
กองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ี
คํานวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนการทําสญัญาป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน สดัส่วน 90.00% และดชันี 
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (Total Return Gross) ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
กองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน ตาม
สดัสว่นท่ีไมไ่ด้ทําสญัญาป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนสดัสว่น 10.00% 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูของ JPM Income Fund C (acc) – USD (กองทุนหลกั) 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
  

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ     16,360.30                        0.8025 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์              654.41                        0.0321 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                      -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน             3,272.06                        0.1605 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                        -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                        -                                   -   

คา่สอบบญัชี                 45.00                        0.0021 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*                    2.20                        0.0001 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **      20,333.97                  0.9973 

หมายเหต ุ *      คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

 **     ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี)         
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

18.90% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั ฟันด์                                                                                

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดยสถาบัน
ในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

- ไมมี่ - -  - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

- -ไมมี่- - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  
หรือท่ี Website ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 
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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั ฟันด ์

ในรอบปีบญัชีระหว่างวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 

-  -ไมมี่-  -  -  -  - 
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ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงได้ท่ี 
Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 

 

 
  



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อินคมั ฟันด์                     19 
 

ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั ฟันด์                                                                                

ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564 

 

- ไมมี่ - 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั ฟันด์                                                                                

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 
ความเหน็ชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

สทิธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 
สธ.53/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และ
ข้อจํากดัในการโอนหน่วยลงทนุ                          
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ                               
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม                    

(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.59/2563 
ทน.60/2563 
สน.21/2562 
สน.9/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั ฟันด ์
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับระยะเวลาตั&งแต่วนัที( 27 กุมภาพนัธ์ 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตั&งกองทุน) 
ถึงวนัที( 31 มกราคม 2564 

 



บริษทั พวี ีออดทิ จาํกัด  
100/19 ชั&น 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 www.pvaudit.co.th 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูไนเตด็ อินคมั ฟันด์ 

ความเห็น  

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั ฟันด ์(“กองทุน”) ซึ( งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน 
และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัที( 31 มกราคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี(ยนแปลง
สินทรัพยสุ์ทธิสาํหรับระยะเวลาตั&งแต่วนัที( 27 กมุภาพนัธ์ 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตั&งกองทุน) ถึงวนัที( 31 มกราคม 2564 และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที(สาํคญั 

ขา้พเจ ้าเห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นี& แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคมั ฟันด์ ณ วนัที( 31 มกราคม 2564        
ผลการดาํเนินงาน และการเปลี(ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิสาํหรับระยะเวลาตั&งแต่วนัที( 27 กมุภาพนัธ์ 2563 ถึงวนัที( 31 มกราคม 2564 
โดยถูกตอ้งตามที(ควรในสาระสาํคญัตามแนวปฏิบัติทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเลี& ยงชีพ ที(สมาคม
บริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามขอ้กาํหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที(กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที(เกี(ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื(นๆ ซึ( งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี&  ขา้พเจา้เชื(อวา่หลกัฐานการสอบ
บญัชีที(ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื(อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอื.น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื(น ขอ้มูลอื(นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ( งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน 
และรายงานของผูส้อบบญัชีที(อยู่ในรายงานประจาํปีนั&น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะได้รับรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที(ใน
รายงานของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื(น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื(อมั(นต่อขอ้มูลอื(น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที(เกี(ยวเนื(องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื(นมีความขดัแยง้ที(มี
สาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที(ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื(นมีการแสดงขอ้มูลที(ขดั
ต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื(อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
สื(อสารเรื(องดงักล่าวกบัผูบ้ริหารเพื(อใหผู้บ้ริหารดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที(แสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที(รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี&โดยถูกตอ้งตามที(ควรตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับ
กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี& ยงชีพ ที(สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเกี(ยวกบัการควบคุมภายในที(ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็น
เพื(อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที(ปราศจากการแสดงขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเนื(อง การเปิดเผย
เรื(องที(เกี(ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื(อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื(องเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั&งใจที(จะเลิกกองทุนหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื(องต่อไปได ้

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื(อให้ไดค้วามเชื(อมั(นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บัญชีซึ( งรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเชื(อมั(นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื(อมั(นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัที(มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื(อ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี&  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี(ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี(ยงจากการแสดงขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื(อตอบสนองต่อความเสี(ยงเหล่านั&น และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที(เพียงพอและเหมาะสมเพื(อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี(ยงที(ไม่
พบขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ( งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสี(ยงที(เกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เนื(องจากการทุจริตอาจเกี(ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั&งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลที(ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที(เกี(ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื(อออกแบบวธีิการตรวจสอบที(เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื(อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที(ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลที(เกี(ยวขอ้งซึ(งจดัทาํขึ&นโดยผูบ้ริหาร  

 



กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อินคมั ฟันด์
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที  31 มกราคม 2564

หมายเหตุ บาท
สินทรัพย์ 8

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3, 4 2,050,485,445.96    
เงินฝากธนาคาร 47,177,000.16         
ลูกหนี+

จากดอกเบี+ย 1,332.52                  
จากการขายเงินลงทุน 8,985,000.00           
จากการขายหน่วยลงทุน 0.99                         

ลูกหนี+จากสญัญาอนุพนัธ์ 3, 6 12,478,994.40         
รวมสินทรัพย์ 2,119,127,774.03    

หนี+ สิน 8
เจา้หนี+จากการรับซื+อคืนหน่วยลงทุน 41,571,732.49         
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 1,855,234.29           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 199.88                     
หนี+ สินอื7น 102,430.01              

รวมหนี+ สิน 43,529,596.67         
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,075,598,177.36    

สินทรัพยสุ์ทธิ:
ทุนที7ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 2,069,364,522.72    
กาํไรสะสม

บญัชีปรับสมดุล 1,129,218.92           
กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 5,104,435.72           
สินทรัพยสุ์ทธิ 7 2,075,598,177.36    

              หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี+ 4



กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อินคมั ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที  31 มกราคม 2564

ร้อยละของ

จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

JPMorgan Income Fund C (acc) - USD * 506,237.954         2,050,485,445.96      100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 2,110,224,730.55 บาท) 2,050,485,445.96      100.00

* กองทุน JPMorgan Income Fund C (acc) - USD มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื7อสร้าง กระแสรายไดอ้ยา่งสมํ7าเสมอผา่นการลงทุน

ในตราสารหนี+  โดยกระจายการลงทุนไปยงัตราสารหนี+ประเภทต่างๆ ทั+งภาครัฐและภาคเอกชนทั7วโลกไม่นอ้ยกวา่ 67%

 ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน

ชื7อหลกัทรัพย์

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี+ 5



หมายเหตุ บาท
รายได้ 3

รายไดด้อกเบี+ย 5 101,695.66              
รวมรายได้ 101,695.66              

ค่าใชจ่้าย 3
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 16,360,298.98         
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 654,412.13              
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 3,272,059.86           
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 45,000.00                
ค่าใชจ่้ายอื7น 2,200.00                  

รวมค่าใชจ่้าย 20,333,970.97         
ขาดทุนสุทธิ (20,232,275.31)       

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3
รายการขาดทุนสุทธิที7เกิดขึ+นจากเงินลงทุน (21,584,749.47)       
รายการขาดทุนสุทธิที7ยงัไม่เกิดขึ+นจากเงินลงทุน (59,739,284.59)       
รายการกาํไรสุทธิที7เกิดขึ+นจากสญัญาอนุพนัธ์ 87,784,325.00         
รายการกาํไรสุทธิที7ยงัไม่เกิดขึ+นจากสญัญาอนุพนัธ์ 6, 8 12,478,994.40         
รายการกาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปลี7ยนเงินตราต่างประเทศ 6,411,190.94           

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนที7เกิดขึ+นและที7ยงัไม่เกิดขึ+น 25,350,476.28         

การเพิ7มขึ+นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 5,118,200.97           
หกั  ภาษีเงินได้ 3 (13,765.25)
การเพิ7มขึ+นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 7 5,104,435.72

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อินคมั ฟันด์
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับระยะเวลาตั8งแต่วนัที  27 กุมภาพนัธ์ 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตั8งกองทุน) ถึงวนัที  31 มกราคม 2564

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี+              6



บาท
การเพิ7มขึ+น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การดาํเนินงาน 5,104,435.72           
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ7มแรก 2,197,481,997.38    
การเพิ7มขึ+นของทุนที7ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด 558,654,662.73       
การลดลงของทุนที7ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด (685,642,918.47)     

การเพิ7มขึ+นของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งงวด 2,075,598,177.36    
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้งวด -                           
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายงวด 2,075,598,177.36    

หน่วย
การเปลี7ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุนเริ7มแรก 219,748,199.7855  
บวก : หน่วยลงทุนที7ขายในระหวา่งงวด 58,200,471.8007     
หกั : หน่วยลงทุนที7รับซื+อคืนในระหวา่งงวด (71,012,219.3142)   
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายงวด 206,936,452.2720  

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อินคมั ฟันด์
งบแสดงการเปลี ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สําหรับระยะเวลาตั8งแต่วนัที  27 กุมภาพนัธ์ 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตั8งกองทุน) ถึงวนัที  31 มกราคม 2564

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี+              7
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กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อินคมั ฟันด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับระยะเวลาตั�งแต่วนัที# 27 กุมภาพนัธ์ 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตั�งกองทุน) ถึงวนัที# 31 มกราคม 2564 
 

1. ข้อมูลทั#วไป 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั ฟันด ์(“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมื+อวนัที+ 27 กุมภาพนัธ์ 2563 มีจาํนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 500 ลา้น
หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั (“บริษทั
จัดการ”) เป็นผู ้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื>อคืนหน่วยลงทุน ซึ+ งไม่กาํหนดอายโุครงการ ที+มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 
2 ชนิด ไดแ้ก่ 

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื>อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั เหมาะสาํหรับผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผูล้งทุน
รับรายไดส้มํ+าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื>อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูล้งทุน เหมาะสาํหรับผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาส
ใหผู้ล้งทุนรับรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital.gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนโดยเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื+อกองทุน JPM Income Fund C (acc) 
-USD (กองทุนหลกั) ที+บริหารจดัการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. โดยเฉลี+ยในรอบปีบญัชีไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน กองทุนดงักล่าวจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) 
ทั>งนี> กองทุนอาจจะเขา้ทาํสัญญาซื>อขายล่วงหน้า (Derivatives) ซึ+ งมีวตัถุประสงค์เพื+อป้องกนัความเสี+ยง (Hedging) จาก
อตัราแลกเปลี+ยนเงินตราต่างประเทศ  

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน  

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินนี> ไดจ้ดัทาํขึ>นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี> ยงชีพที+สมาคมบริษทั
จัดการลงทุนกาํหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ส่วนเรื+องที+แนวปฏิบตัิทางบญัชีไม่ไดก้าํหนดไว ้กองทุน
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที+ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ+ งการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของการจดัทาํรายงานในประเทศ ดังนั>นเพื+อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินที+ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
กองทุนไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ>นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที#สําคญั 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที+กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที+เสนอขายในต่างประเทศ แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย
ลงทุนครั> งล่าสุด ณ วนัที+วดัค่าเงินลงทุน 

กาํไรหรือขาดทุนสุทธิที+ยงัไม่เกิดขึ>นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

ราคาทุนของเงินลงทุนที+จาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉลี+ยถ่วงนํ> าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายไดด้อกเบี>ยรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบี>ยที+แทจ้ริง  

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง   

เมื+อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ+งตอบแทนสุทธิที+ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน   

บญัชีที+เป็นเงินตราต่างประเทศ   

บญัชีที+เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี+ยน ณ วนัเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนี> สินที+เป็น
เงินตราต่างประเทศ ณ วนัสิ>นงวด แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลี+ยน ณ วนันั>น และสัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัที+เกิด
รายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราตามสญัญา 

ณ วนัสิ>นงวด กาํไรหรือขาดทุนที+ยงัไม่เกิดขึ>นจากสัญญาอนุพนัธ์ที+ยงัไม่ครบกาํหนด คาํนวณโดยปรับสัญญาอนุพนัธ์ ณ 
วนัสิ>นงวดจากอตัราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพนัธ์ที+มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหนี>
หรือเจา้หนี>จากสญัญาอนุพนัธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี+ยนที+เกิดขึ>นจากการแปลงค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได ้

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่าย 

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการ 
ซึ+งมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที+เกี+ยวขอ้งกบัสินทรัพย ์หนี> สิน รายได ้ค่าใชจ่้าย และการเปิดเผยขอ้มูลเกี+ยวกบัสินทรัพยแ์ละ
หนี> สินที+อาจเกิดขึ>น ซึ+งผลที+เกิดขึ>นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที+ประมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนื+อง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวธีิเปลี+ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
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4. ข้อมูลเกี#ยวกับการซื�อขายเงนิลงทุน 

กองทุนไดซื้>อขายเงินลงทุนในระหวา่งงวด สรุปไดด้งันี>        

 บาท  

ซื>อเงินลงทุน 2,546,311,600.02  

ขายเงินลงทุน 414,502,120.00  

5. รายการธุรกิจกับกิจการที#เกี#ยวข้องกัน 

ในระหวา่งงวด กองทุนมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัที+สาํคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื+น ซึ+งมีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ
เดียวกนักบับริษทัจดัการและกองทุน รายการที+สาํคญัดงักล่าวสาํหรับงวดสิ>นสุดวนัที+ 31 มกราคม 2564 มีดงัต่อไปนี>  

 

ณ วนัที+ 31 มกราคม 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที+มีสาระสาํคญักบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั ดงันี>   

 บาท  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1,501,977.80  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 300,395.60  

6. อนุพนัธ์ทางการเงนิตามมูลค่ายุตธิรรม    

 บาท 

 2564 

 จาํนวนเงินตาม  มูลค่ายติุธรรม 

 สญัญา  สินทรัพย ์  หนี> สิน 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,948,951,525.00  12,478,994.40  - 

 

 

   บาท  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ   16,360,298.98  ตามเกณฑที์+ระบุในหนงัสือชี>ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   3,272,059.86  ตามเกณฑที์+ระบุในหนงัสือชี>ชวน 

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)      

รายไดด้อกเบี>ย   9,926.82  อตัราตลาด 

ซื>อเงินตราต่างประเทศ   1,178,226,000.00  ตามที+ระบุในสญัญา 

ขายเงินตราต่างประเทศ   1,178,551,080.00  ตามที+ระบุในสญัญา 
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7. ประเภทหน่วยลงทุนที#ออกจาํหน่าย    

 2564 

 ชนิดรับซื>อคืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมติั 

 ชนิดรับซื>อคืนหน่วยลงทุน
แบบดุลยพินิจของผูล้งทุน 

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายงวด (หน่วย) 863,852.3163  206,072,599.9557 

สินทรัพยสุ์ทธิ (บาท)  8,664,689.42  2,066,933,487.94 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.0302  10.0301 

การเพิ+มขึ>นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานสาํหรับงวดแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดงันี>  

บาท 

ชนิดรับซื>อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 615,651.06  

ชนิดรับซื>อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูล้งทุน 4,488,784.66  

      รวม 5,104,435.72  

8. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื#องมือทางการเงนิ 

การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาที+จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที+จะจ่ายเพื+อโอนหนี> สินให้ผูอื้+น โดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการที+เกิดขึ>นในสภาพปกติระหวา่งผูซื้>อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัที+วดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซื>อ
ขายในตลาดที+มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี> สินซึ+งแนวปฏิบติัทางบญัชีที+เกี+ยวขอ้งกาํหนดให้
ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที+ไม่มีตลาดที+มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี> สินที+มีลกัษณะเดียวกนั
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื>อขายในตลาดที+มีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าที+เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที+สามารถสังเกตไดที้+เกี+ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ
หนี> สินที+จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั>นใหม้ากที+สุด 

ตารางต่อไปนี>แสดงถึงเครื+องมือทางการเงินที+วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่าง
ของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี>  

- ราคาเสนอซื>อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที+มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี> สินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัที+ 1) 

- ขอ้มูลอื+นนอกเหนือจากราคาเสนอซื>อขายซึ+ งรวมอยู่ในระดบัที+ 1 ที+สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) 
หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที+คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั>นหรือหนี> สินนั>น (ขอ้มูลระดบัที+ 2) 

- ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนี> สินซึ+ งไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลที+สามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลที+ไม่สามารถสังเกตได)้ 
(ขอ้มูลระดบัที+ 3) 
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 บาท 
 ณ วนัที+ 31 มกราคม 2564 

 ระดบัที+ 1  ระดบัที+ 2  ระดบัที+ 3  รวม 

สินทรัพย ์        

กองทุน -  2,050,485,445.96  -  2,050,485,445.96 

ตราสารอนุพนัธ์ -  12,478,994.40  -  12,478,994.40 

เครื+องมือทางการเงินซึ+งซื>อขายในตลาดที+ไม่ไดถู้กพิจารณาวา่มีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที+มีการอา้งอิง
ไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซื>อขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาที+เป็นทางเลือกซึ+ งไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลที+
สงัเกตไดจ้ะถูกจดัอยูใ่นระดบัที+ 2 เครื+องมือทางการเงินเหล่านี>ประกอบดว้ยเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ และ
อนุพนัธ์ในตลาดซื>อขายกนัโดยตรง 

ความเสี+ยงดา้นอตัราดอกเบี>ย 

ความเสี+ยงด้านอตัราดอกเบี> ยคือความเสี+ยงที+ มูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหนี> สินทางการเงินจะเปลี+ยนแปลงไป
เนื+องจากการเปลี+ยนแปลงอตัราดอกเบี>ยในตลาด 

ตารางต่อไปนี> ไดส้รุปความเสี+ยงดา้นอตัราดอกเบี>ยของกองทุน ซึ+งประกอบดว้ยสินทรัพยท์างการเงินและหนี> สินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลค่ายติุธรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบี>ย 

 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื+องมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัที+ 31 มกราคม 2564 
 มีอตัราดอกเบี>ย 

ปรับขึ>นลงตาม 
อตัราตลาด 

 
มีอตัรา 

ดอกเบี>ยคงที+ 

  
ไม่มีอตัรา
ดอกเบี>ย 

 

รวม    
สินทรัพยท์างการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดว้ย        
มูลค่ายติุธรรม -  -  2,050,485,445.96  2,050,485,445.96 

เงินฝากธนาคาร 47,177,000.16  -  -  47,177,000.16 
ลูกหนี>จากดอกเบี>ย -  -  1,332.52  1,332.52 
ลูกหนี>จากการขายเงินลงทุน -  -  8,985,000.00  8,985,000.00 
ลูกหนี>จากการขายหน่วยลงทุน -  -  0.99  0.99 
ลูกหนี>จากสญัญาอนุพนัธ์ -  -  12,478,994.40  12,478,994.40 

หนี> สินทางการเงิน       
เจา้หนี>จากการรับซื>อคืน        

หน่วยลงทุน -  -  41,571,732.49  41,571,732.49 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  1,855,234.29  1,855,234.29 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  199.88  199.88 
หนี> สินอื+น -  -  102,430.01  102,430.01 
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ความเสี+ยงดา้นเครดิต 

กองทุนมีความเสี+ยงดา้นเครดิตที+อาจเกิดจากการที+คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัที+ระบุไวใ้นเครื+องมือทาง
การเงิน เนื+องจากกองทุนมีลูกหนี>  อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั>น กองทุน
จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหนี>  

ความเสี+ยงดา้นอตัราแลกเปลี+ยน 

ณ วนัที+ 31 มกราคม 2564 กองทุนมีบญัชีที+เป็นเงินตราต่างประเทศดงันี>  

รายการ  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม)  68,463,620.90 

เงินฝากธนาคาร  500,050.96 

ลูกหนี>จากดอกเบี>ย  8.22 

ลูกหนี>จากการขายเงินลงทุน  300,000.00 

กองทุนได้ทําสัญญาอนุพนัธ์ เพื+อคุม้ครองความเสี+ยงจากอัตราแลกเปลี+ยนของเงินลงทุนที+ เป็นเงินตราต่างประเทศ              
(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี+ยงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเสี+ยงดา้นตลาดเนื+องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ+ งผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าว
ขึ>นอยู่กับความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ+ งสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมี
ผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัที+ออกตราสาร ทั>งนี> ขึ>นอยูก่บัประเภทของธุรกิจของผู ้
ออกตราสารวา่มีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใดอนัอาจทาํให้ราคาของตราสารเพิ+มขึ>นหรือลดลง
ได ้

การบริหารความเสี+ยง    

ผูบ้ริหารของกองทุน JPMorgan Income Fund C (acc) - USD จะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ที+มีผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพย ์
และกองทุนดงักล่าวมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื+อสร้างกระแสรายไดอ้ยา่งสมํ+าเสมอผา่นการลงทุนในตราสารหนี>  โดยกระจายการ
ลงทุนไปยงัตราสารหนี>ประเภทต่างๆ ทั>งภาครัฐและภาคเอกชนทั+วโลกไม่นอ้ยกวา่ 67% ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน 

9. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินนี>ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเมื+อวนัที+ 15 มีนาคม 2564 
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www.uobam.co.th

กองทนุเปิด ยไูน

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

นเตด็ อินคมั ฟัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด

นด์    
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