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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 
สรุปภาพรวมตลาด 

เศรษฐกิจโลกหดตวัลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ แพร่กระจายไปทัว่โลก รัฐบาลต่างๆ ใช้มาตรการเพื่อ
หยุดการแพร่ระบาดของไวรัส โดยมาตรการดงักล่าวนัน้ต่างส่งผลให้เศรษฐกิจในหลายภาคส่วนหยดุชะงักพร้อมกันทัว่โลก 
ธนาคารกลางและรัฐบาลทัว่โลกได้ประกาศใช้นโยบายทัง้การเงินและการคลงัเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยให้
เศรษฐกิจโลกฟืน้ตวักลบัมาได้อยา่งรวดเร็วเมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสเร่ิมมีแนวโน้มควบคมุได้ ดอกเบีย้นโยบายมีแนวโน้มที่
จะคงอยูใ่นระดบัต ่า การใช้นโยบายการเงินแบบผอ่นคลายในประเทศหลกัๆจะช่วยลดแรงกดดนัตอ่การลงทนุในสนิทรัพย์เสีย่ง 

 
 กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

กองทนุจะเน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United Income Focus Trust - Class USD (กองทนุหลกั) โดย
กองทนุหลกั มีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพื่อสร้างรายรับอยา่งสม ่าเสมอให้แก่ผู้ลงทนุ และการเติบโตของเงินลงทนุในระยะกลาง
และระยะยาว โดยจะลงทนุในทรัพย์สนิท่ีหลากหลายซึง่รวมถึงทรัพย์สนิประเภทดัง้เดิม (เช่น ตราสารทนุและตราสารหนี ้เป็นต้น) 
และทรัพย์สนิทางเลอืกตา่งๆ ทัว่โลก (เช่น หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ตราสารหนีแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้
บริุมสทิธิและสกลุเงิน เป็นต้น) 

น า้หนกัการลงทนุ ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 
หมวดธุรกิจ %/NAV 

ธุรกิจการเงิน 17.5 

ธุรกิจด้านสขุภาพ 9.81 

ธุรกิจบริการเพื่อการสือ่สาร 9.39 

สนิค้าอปุโภคบริโภค 9.13 

เทคโนโลยี 9.04 

อตุสาหกรรม 7.05 

อสงัหาริมทรัพย์ 6.53 

สนิค้าฟุ่ มเฟือย 5.01 

อื่นๆ 17.14 

เงินสด 9.4 
 
 
 
 



 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั โฟกสั ฟันด์ 2                                                                                                                   

น า้หนกัการลงทนุ ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2563 
สินทรัพย์ %/NAV 

ตราสารทนุ 47.31 
พนัธบตัร 43.29 

เงินสด 9.40 
 

ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ 

 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุส าหรับรอบคร่ึงปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 ลดลงร้อยละ 8.77 
เปรียบเทียบกบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.32 

กองทุนเปิด ยไูนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 ก.พ. 2563 – 31 ก.ค 2563 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 ส.ค. 2562 – 31 ม.ค 2563 

กองทนุ -8.77% 3.58% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) 2.32% 4.97% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน :ดชันี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) 
ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน (35%), ดชันี MSCI Emerging Markets Net Total Return ซึง่เป็นดชันี
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน (5%),                    
ดชันี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master 
Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน (25%), ดชันี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index 
Value Hedged USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณ
ผลตอบแทน (15%), และดชันี FTSE World Government Bond 10+ Years USD (Hedged) ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master 
Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน (20%) 

 

 เนื่องในโอกาสที่กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั โฟกสั ฟันด์ ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทขอ
เรียนให้ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุดงักลา่วทราบวา่ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั โฟกสั ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอัตโนมัติ 
มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 896,524,134.00 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 10.5039 บาท และกองทนุเปิด 
ยไูนเต็ด อินคมั โฟกสั ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 4,869,165,725.29 บาท หรือคิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 10.5051 บาท    

 

บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั 
โฟกสั ฟันด์ และขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
เปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

(นายวนา พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายล ีไหว ไฟ                                                    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
     และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ  
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา           ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์  
เลขที่ 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 โฟกสั ฟันด ์

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรตชิยั* 

3 นายกาย                          ศิริพรรณพร* 

4 นายฐิติรัฐ                        รัตนสิงห์* 

5 นางสาวสริิอนงค์              ปิยสนัติวงศ์ 

* ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน     2 ก.พ. 59  

วันสิน้สุดรอบบัญชี         31 ก.ค. 63 
 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อนิคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ 

 

 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อนิคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกติ 

 

 



 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั โฟกสั ฟันด์ 7                                                                                                                   

หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 

  2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี 

ผลตอบแทนตอ่ปี 

- ดชันีชีว้ดั :  ดชันี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ของกองทุนหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 
(35%), ดชันี MSCI Emerging Markets Net Total Return ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั 
(Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน (5%), ดชันี Bloomberg 
Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานของกองทุนหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณ
ผลตอบแทน (25%), ดชันี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ซึ่งเป็น
ดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ 
วนัที่ค านวณผลตอบแทน (15%), และดชันี FTSE World Government Bond 10+ Years USD (Hedged) ซึ่งเป็นดชันี
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ 
วนัท่ีค านวณผลตอบแทน (20%) 

 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน

รวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนั
ถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูกองทนุ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus 
Trust – Class USD Dist (กองทนุหลกั)  
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั โฟกสั ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ    30,666.69                        1.0700  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์             920.00                        0.0321  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                     -                                    -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน         6,133.34                        0.2140  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                   -                                    -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                      -                                    -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                      -                                    -    

คา่สอบบญัชี                36.01                        0.0006  

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ*             12.20                        0.0002  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **            37,768.24                  1.3169  

รายได้ 
จ านวนเงนิ            
หน่วย : บาท 

ร้อยละ ของ          
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ 15,419,316.67           0.2676  

 หมายเหต ุ * คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
 **  ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 

ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั โฟกสั ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.33% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั โฟกสั ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 

รายชื่อ 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) Baa1(Moody) AAA(Fitch) 
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  การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 
 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

- -ไมม่ี- - - 
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หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที่ 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  
หรือที ่Website ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

UOB  ASSET MANAGEMENT LTD 

http://www.uobam.co.th/
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ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั โฟกสั ฟันด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

- -ไมม่ี- - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั โฟกสั ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 

-ไมม่ี- 
 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั โฟกสั ฟันด์ 21                                                                                                                   

 

 
  

 

 
 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

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

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 

 


