
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน พฤษภาคม 2564 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรยีบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 1,109.31

Foreign Investment Allocation มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

11.2456

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 4.27 4.78 9.73 0.68 1.40 N/A 3.52 2.23 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 15.30น.*

Benchmark *** 7.39 8.22 14.92 9.09 4.99 N/A 7.13 5.97 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 2.78 3.60 5.13 9.74 7.91 N/A 3.50 7.74 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 14.00น.*

ความผนัผวนของตวัชีว้ัด 3.22 4.31 7.67 7.76 6.83 N/A 4.12 6.82 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไม่กาํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไม่กาํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

T + 5

*โปรดศึกษาปฏิทินวันซ้ือขายกองทนุ

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

ผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

(รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2564 ค่าธรรมเนียมการขาย

สดัส่วนการลงทนุ ไม่เกนิ 2.00% (ปัจจบุันเก็บ 1.50%)

1. หน่วยลงทนุของกองทนุระหว่างประเทศ 99.62% ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

2. เงนิฝากและตราสารหนีท้ีอ่อกโดยสถาบันการเงนิ 0.79% ไม่มี

3. อื่น ๆ -0.41% ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

สบัเปลี่ยน-เขา้ เท่ากบัค่าธรรมเนียมการขาย 

สบัเปลี่ยน-ออก เท่ากบัคา่ธรรมเนยีมการรบัซ้ือคนื

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม

รายช่ือหลกัทรพัย์ (รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

1.หน่วยลงทนุ : United Income Focus Trust - class USD 99.62% ค่าธรรมเนียมการจดัการ

2.เงนิฝากออมทรพัย ์: ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 0.79% ≤ 2.14% ต่อปี

3.อื่นๆ -0.41% 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 31 พฤษภาคม 2564

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

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

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

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 31 พฤษภาคม 2564

กองทนุ

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 :  

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคัม โฟกสั ฟันด ์

(ชนดิรับซ้ือคืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ)

(UIF-N)
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Return (%) Standard Deviation (%)

AIMC Category Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Equity General

5th Percentile 13.89 24.39 35.99 4.06 7.55 7.95 10.19 12.89 13.37 14.64 13.09 12.38

25th Percentile 7.48 17.09 23.32 -0.10 4.23 6.72 12.01 15.36 16.10 18.89 15.61 15.89

50th Percentile 6.08 13.84 16.77 -2.29 3.02 5.69 13.00 16.57 17.55 20.07 16.58 16.28

75th Percentile 4.48 11.73 13.64 -3.62 1.88 4.73 13.92 17.68 18.18 21.06 17.60 16.74

95th Percentile 2.32 5.51 7.51 -6.85 -0.32 2.92 15.83 19.32 20.54 23.23 18.89 18.05

Equity Large Cap

5th Percentile 6.71 15.95 28.54 2.33 7.69 8.01 12.41 15.82 17.28 18.93 15.85 15.69

25th Percentile 4.92 13.47 16.89 -2.02 4.17 6.64 12.99 16.76 17.74 20.14 16.54 16.02

50th Percentile 4.22 9.38 12.18 -3.09 3.12 5.40 13.65 17.49 18.74 20.95 16.97 16.47

75th Percentile 3.21 7.37 9.55 -5.24 1.46 4.44 14.37 18.18 20.03 22.46 18.12 16.93

95th Percentile -1.84 5.14 6.52 -8.27 -1.43 4.11 18.54 25.85 31.25 28.21 21.62 17.51

Equity Small - Mid Cap

5th Percentile 16.18 41.00 70.46 13.67 10.77 12.74 15.11 15.86 23.41 19.21

25th Percentile 14.50 34.19 55.84 7.73 9.85 14.09 15.69 16.08 24.60 20.71

50th Percentile 12.93 31.36 48.41 6.30 8.30 14.46 16.93 16.98 25.00 21.20

75th Percentile 11.51 25.82 46.01 2.23 6.38 15.12 17.97 17.97 25.77 22.00

95th Percentile 8.71 23.95 41.76 -0.94 4.17 16.39 18.51 19.32 27.84 22.76

European Equity

5th Percentile 14.27 22.89 60.93 13.18 11.83 5.46 9.96 10.97 14.48 15.02 12.73 13.25

25th Percentile 11.17 19.34 37.30 11.20 9.30 5.15 11.17 11.49 15.52 16.87 14.04 14.08

50th Percentile 10.30 17.24 32.13 7.95 8.30 4.76 12.89 13.18 15.79 17.80 14.87 15.13

75th Percentile 9.02 15.73 29.87 5.86 7.02 4.37 13.87 14.07 18.05 20.33 17.04 16.18

95th Percentile 7.25 13.68 23.41 4.78 5.09 4.06 16.51 15.21 19.61 26.02 19.16 17.01

Foreign Investment Allocation

5th Percentile 5.65 12.94 37.32 11.86 12.24 9.88 1.85 1.63 2.74 5.68 6.67 9.23

25th Percentile 3.85 9.78 26.98 6.84 7.07 8.53 4.81 4.43 5.13 8.64 7.82 10.17

50th Percentile 2.56 7.32 16.03 4.64 4.57 4.55 6.51 6.36 7.33 10.09 8.69 12.96

75th Percentile 1.19 4.42 11.85 3.34 3.41 2.41 11.05 10.69 12.43 12.50 10.79 14.01

95th Percentile -0.77 -0.07 7.74 0.51 1.39 1.15 21.32 19.10 18.85 17.60 15.40 14.60

Fund of Property Fund - Thai

5th Percentile 10.71 -1.41 -14.62 -0.49 2.74 8.11 14.33 12.16 10.76 18.42 14.59 13.03

25th Percentile 10.60 -3.13 -15.37 -1.26 2.14 7.76 15.27 13.24 11.58 19.15 15.00 13.25

50th Percentile 9.42 -3.83 -17.22 -1.53 1.26 7.33 16.41 13.74 12.79 19.89 15.82 13.53

75th Percentile 8.79 -4.29 -18.40 -2.01 -0.12 6.89 17.05 14.43 13.50 20.64 16.31 13.80

95th Percentile 8.43 -6.05 -19.14 -3.30 -0.64 6.54 17.55 14.51 13.80 21.55 16.96 14.03

Global Bond Discretionary F/X
Hedge or Unhedge

5th Percentile 3.11 4.11 13.16 4.21 3.23 2.03 1.71 1.77 1.77 2.93 2.55 5.28

25th Percentile 1.50 2.99 9.83 4.01 2.35 1.54 1.96 1.93 2.66 4.37 2.75 6.04

50th Percentile 0.99 1.45 7.61 3.13 1.74 0.97 2.43 2.27 2.95 6.07 3.52 6.38

75th Percentile 0.25 -1.09 2.08 2.04 -0.17 -0.52 3.15 2.96 3.88 6.95 5.20 6.98

95th Percentile -0.11 -2.11 -1.78 -0.01 -1.72 -1.65 4.65 4.37 5.39 8.65 6.52 7.73

Global Bond Fully F/X Hedge

5th Percentile 1.52 2.83 10.27 4.27 2.78 2.91 1.22 1.14 1.76 1.96 3.29 3.19

25th Percentile 1.12 1.31 7.13 3.95 2.48 2.91 2.39 2.25 2.27 3.64 4.04 3.19

50th Percentile 0.69 -0.32 3.79 3.68 2.10 2.91 2.63 2.43 2.72 6.27 4.97 3.19

75th Percentile 0.55 -1.11 3.51 3.34 1.94 2.91 3.07 3.04 2.81 6.41 5.30 3.19

95th Percentile 0.17 -1.57 1.38 2.45 1.81 2.91 3.13 3.06 3.71 6.91 5.57 3.19
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ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
)Disclaimer of Peer group Fund Performance(

1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต
2. ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ไดที้ www.aimc.or.th
3. ผลการดาํเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน

โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละช่วงเวลากบักองทุนประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 
5th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance)
25th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 25 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance)
50th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 50 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Median performance)
75th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 75 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance)
95th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance)

4. ผลตอบแทนทีมีอายเุกินหนึงปีนนัมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนนั
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กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคมั โฟกสั ฟนัด์
United Income Focus Fund : UIF

ชนดิรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุแบบปกต ิ(UIF-N)
กองทนุรวมผสม

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund
กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  
การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :    
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่29 มกราคม 2564
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1. ทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ 

กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชือ่ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS 
- United Income Focus Trust - Class USD Dist ซึง่เป็นกองทนุเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป (Retail Fund) จัดตัง้และ
บรหิารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd. โดยไดรั้บการอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทนุและจดทะเบยีนในประเทศ
สงิคโปร ์(Singapore) โดยเป็น Authorized scheme และอยูภ่ายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศสงิคโปร ์โดย
อยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึง่เป็นสมาชกิสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) และกองทุนหลักมไิดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด ์
(Hedge Fund) โดยกองทนุหลักมวีัตถปุระสงคใ์นการลงทนุเพือ่สรา้งรายรับอยา่งสมํา่เสมอใหแ้กผู่ล้งทนุและการ
เตบิโตของเงนิลงทุนในระยะกลางและระยะยาว โดยกองทุนหลักจะลงทุนในทรัพยส์นิทีห่ลากหลายซึง่รวมถงึ
ทรัพยส์นิประเภทดัง้เดมิ (เชน่ ตราสารทุน และตราสารหนี้ เป็นตน้) และทรัพยส์นิทางเลอืกต่างๆ ท่ัวโลก (เชน่ 
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์ตราสารหนีแ้ปลงสภาพ หุน้กูบ้รุมิสทิธ ิและสกลุเงนิ เป็นตน้)  

แตทั่ง้นี้ กองทนุจะลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุ โดยสว่นทีเ่หลอืกองทนุอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง 
(Structured Note) เฉพาะตราสารหนีท้ีผู่ถ้อืมสีทิธไิถถ่อนกอ่นกําหนด (Puttable Bond) และตราสารหน้ีทีผู่อ้อกมสีทิธิ
ไถถ่อนกอ่นกําหนด (Callable Bond) โดยมกีารกําหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรอืเป็นอัตราทีผั่นแปรตาม
อัตราดอกเบีย้ของสถาบันการเงนิหรอือัตราดอกเบีย้อืน่ และไมม่กีารกําหนดเงือ่นไขการจา่ยผลตอบแทนทีอ่า้งองิ
กบัปัจจัยอา้งองิอืน่เพิม่เตมิ และมกีารลงทนุใน derivatives ที ่แฝงอยูใ่นธรุกรรม structure note ทีเ่ป็น puttable 
/ callable bond เทา่นัน้ รวมถงึจะลงทนุในทรัพยส์นิตามประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผล
โดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งตามที ่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด โดยจะลงทนุใหส้อดคลอ้งกบันโยบายกองทนุทีก่ําหนดไว ้
 

กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่นเงนิ
โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจั้ดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งอาจมตีน้ทนุสําหรับการทําธรุกรรมป้องกนัความเสีย่ง 
โดยอาจทําใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้  

2. นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทนุ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus Trust - Class USD Dist เป็น
กองทนุรวมตา่งประเทศซึง่จดทะเบยีนในประเทศ Singapore โดยกองทนุดังกลา่วมวีัตถปุระสงคใ์นการลงทนุเพือ่สรา้ง
รายรับอยา่งสมํา่เสมอใหแ้กผู่ล้งทนุ และการเตบิโตของเงนิลงทนุในระยะกลางและระยะยาวโดยกองทนุหลักจะลงทนุ
ในทรัพยส์นิทีห่ลากหลายซึง่รวมถงึทรัพยส์นิประเภทดัง้เดมิ (เชน่ ตราสารทนุ และตราสารหนี้ เป็นตน้) และทรัพยส์นิ
ทางเลอืกตา่งๆ ท่ัวโลก (เชน่ หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่การลงทุนในอสังหารมิทรัพย ์ตราสารหนี้แปลงสภาพ หุน้กู ้
บรุมิสทิธแิละสกลุเงนิ เป็นตน้) 

ทัง้นี้ กองทนุหลักอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และกองทนุหลักอาจป้องความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นตาม
ดลุพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ บรษัิทจัดการจะทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลักในรปูสกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐ 
(USD) หรอืในสกลุเงนิอืน่ใด หากมกีารเปลีย่นแปลงโดยกองทนุหลักในอนาคต บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
ทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ/หรอืชอ่งทางอืน่ใดโดยเร็ว นับตัง้แตว่ันทีบ่รษัิทจัดการรูห้รอืรับทราบเหตกุารณ์
ดังกลา่ว 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : www.uobam.com.sg 
 
 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร ? 
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กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  
1. กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคัม โฟกสั ฟันด ์มุง่หวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลัก   

(passive management)  

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

 

 

 
1. เหมาะสําหรับเงนิลงทนุของผูล้งทนุทีมุ่ง่หวังผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ 

โดยควรเป็นเงนิลงทนุสว่นทีส่ามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุไดใ้นระดับสงู โดยผลตอบแทน
ทีก่องทนุจะไดรั้บสว่นใหญม่าจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 

2. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอื
ลดลงจนตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้

3. ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทนุใน
ตราสารหนีท่ั้วไป 

 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 
ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้
 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทนุหลักอาจมกีารลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient 
Portfolio Management) จงึทําใหก้องทนุหลักมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิ
โดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทีน่อ้ยกว่า จงึมกีําไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิ
โดยตรง 

2. กองทนุไทยนําเงนิไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลักในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (class USD) แตจ่ะมกีาร
นําเงนิในสกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐไปลงทนุตอ่ในหลายสกลุเงนิตามแตล่ะประเทศทีก่องทนุหลักไปลงทนุ ดังนัน้ 
กองทุนนี้จงึมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นของสกลุเงนิบาทและดอลลารส์หรัฐ รวมถงึดอลลารส์หรัฐและ
สกลุเงนิอืน่ๆ จงึทําใหม้คีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นมากกวา่กองทนุรวมท่ัวไป 

3. เนื่องจากกองทนุนี้ลงทนุในตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่
เกดิวกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิทําใหก้องทนุไมส่ามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ด ้
รับเงนิคนืตามระยะเวลาทีก่ําหนด  

4. กองทุนมนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ
สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลีย่น กฎหมาย และ/หรอืขอ้จํากัดของประเทศทีก่องทุนเขา้ไป
ลงทนุ ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุและ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

5. กองทนุรวมนี้ลงทนุในกองทนุหลักทีล่งทนุกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจาย
ความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย  

6.  กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงจงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิ
โดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนที่นอ้ยกว่าจงึมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้งองิ
โดยตรง 

7.   กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดย  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk)  
 

                          ตํา่                                                                                              สงู 
     

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 
                                                             

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk)  
 

    

 

ตํา่                                                                                              สงู 
   

ตํา่                  สงู 
    

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 
 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk)  

                 ตํา่                                                                                                       สงู 
 

 

หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น 84.52% ของ   
เงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 
 

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

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตวัใน    
ผูอ้อกตราสารรวม 

 ตํา่            สงู 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 

การลงทนุกระจกุตัว
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 98.50 
2.    เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) 0.33 
 

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

 
  หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 มกราคม 2564 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00442 
และสามารถดขูอ้มลูกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 
 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 
% ของ NAV 

United Income Focus Trust - Class USD 

ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 มกราคม 2564 

UIF 

  ขอ้มลู ณ วนัที ่29 มกราคม 2564 

หน่วยลงทนุ
ของกองทนุ

ระหวา่ง
ประเทศ 
98.50 %

เงนิฝากและ
ตราสารหนีท้ี่

ออกโดย
สถาบนั
การเงนิ 
0.33 %

อืน่ ๆ 
1.17 %

Financials 
18.62%

Communication 
Services 8.20%

Information 
Technology 

10.41%

Consumer 
Discretionary

6.08%

Health Care 
9.02%

Consumer 
Staples 
8.19%

Real Estate 
6.70%

ETF 5.87%

Others 
20.46%

Cash 6.45%
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หมายเหต ุ:  
- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี  

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0014 เป็นตน้ 

ทัง้นี้ สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00441 

 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.50 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 1.50** 
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

 
* ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกับผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแต่

ละคนไมเ่ทา่กนัได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้รายละเอยีดหลักเกณฑใ์นการคดิคา่ธรรมเนียม โดยปิดประกาศไวท้ีห่นา้
สํานักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และจะจัดใหม้ขีอ้มลูไวใ้นเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ 

** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 
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0.0321 0.2140 0.0018

1.3179
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6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

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 มกราคม 2564 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 
 

 
 
 
คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee): 0.5326% ของ NAV 
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1. ดชันชีีว้ดั คอื 
1) ดชัน ีMSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD ซึง่เป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการ

ดําเนนิงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท 
ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน (35%) 

2) ดชัน ี MSCI Emerging Markets Net Total Return ซึง่เป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน
ของกองทุนหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกุลเงนิบาท ณ วนัที่
คาํนวณผลตอบแทน (5%) 

3) ดชัน ี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value 
Hedged USD ซึง่เป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ย
อตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน (25%) 

4) ดชัน ีBloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ซึง่
เป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่น
เพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน (15%) 

5) ดชัน ีFTSE World Government Bond 10+ Years USD (Hedged) ซึง่เป็นดชันเีปรยีบเทยีบผล
การดําเนนิงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท 
ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน (20%) 

 
2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 

 

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

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 7.93% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Foreign Investment 
Allocation 

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

-4.50%

10.82%

-10.30%

7.71%
6.24%

11.60%

7.92%

-0.29%
-1.47%

7.44%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

2563 2562 2561 2560 2559

UIF-N Benchmark

* ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต *

ผลการดาํเนนิงานในอดตี
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6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 
กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -1.01% 5.15% 75 2.36% 95 -6.25% 95 -2.00% 95 N/A N/A N/A N/A 1.46% 

ผลตอบแทนตัวชีว้ดั -0.71% 3.11% 95 2.98% 95 5.97% 50 7.20% 5 N/A N/A N/A N/A 4.77% 

ความผันผวนของกองทนุ 1.62% 2.51% 5 3.38% 5 10.10% 25 9.80% 50 N/A N/A N/A N/A 7.93% 

ความผันผวนของตัวชีว้ดั 2.11% 3.46% 5 5.13% 25 12.49% 50 7.44% 25 N/A N/A N/A N/A 6.76% 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 
- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ

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

     
 

 

 
ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Foreign Investment Allocation ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มกราคม 2564 

 
 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1.  ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3. ผลการดําเนนิงานของกองทุนทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจ่ะถูกเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแต่ละชว่งเวลากับกองทุนประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  
• 5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
• 25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอันดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
• 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 
• 75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
• 95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

 
4.  ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
 
หมายเหต ุ: 
ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็น
สิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

 
 ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 มกราคม 2564 

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

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 2 กมุภาพันธ ์2559 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้ : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 
มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก : ไมก่ําหนด 
มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป : ไมก่ําหนด 
 
วนัทําการขายคนื : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 14.00 น. 
มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื       : ไมก่ําหนด 
ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่ : ไมก่ําหนด 
ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื : ภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันถัดจากวันคํานวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันทําการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการ
กองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิท
จัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุทําการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ใน
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
หมายเหต ุ:  สามารถดวูันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิ   

รายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 
 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 
 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 2 กมุภาพันธ ์2559 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 2 กมุภาพันธ ์2559 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

*ปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 
 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2626-7777 
2. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 
3. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1558 
4. บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 
5. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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6. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5050 
7. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 
8. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 
9. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 
10. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 
11. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 
12. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 
13. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 
14. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 
15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2782-2400 
16. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 
17. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 
18. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 
19. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 
20. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 
21. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2351-1800 
22. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 
23. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 
24. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศพัท ์ 0-2861-5508 หรอื 

0-2861-6090 
25. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2888-8888 
26. ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2111-1111 
27. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 
28. ธนาคารทสิโก ้: โทรศพัท ์0-2633-6000 
29. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ ( ประเทศไทย ) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 
30. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์ 0-2026-6222 
31. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 
32. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 
33. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2633-6000 
34. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 
35. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2016-8600 
36. บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1621 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 
 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 36.10% 
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ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์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 ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 
คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก         
จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. 

ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วย
ลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ 
ณ วันที ่29 มกราคม 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่
ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 

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

ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 

อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบถงึ
ปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณจาก
มลูค่าทีตํ่่ากว่าระหวา่งผลรวมของมูลคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1.ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk)  
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี ้ เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กับปัจจัยภายนอก เชน่ 
สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลง
ในทศิทางตรงขา้มกับการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัว
สงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ีอ่อกใหมก่็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้
ขายในระดับราคาทีตํ่า่ลง โดยกองทนุรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ (portfolio duration) สงูจะมโีอกาส
เผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ตํา่กวา่  
(2) กรณีกองทนุรวมตราสารทนุ หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุจะเปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็น
ตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุ
รวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2.ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country and Political Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ภายในประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุเชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ 
หรอืสาเหตอุืน่ๆ จนทําใหไ้มส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

3.ความเสีย่งของการนําเงนิออกจากประเทศทีล่งทนุ (Repatriation Risk) เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอ้กําหนด กฎเกณฑ์ หรือ
นโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจทําใหไ้มส่ามารถชําระหนี้ไดต้รงตาม
ระยะเวลาทีก่ําหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทนุเกดิความเสีย่งจากสญัญาสวอป และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์ได ้ซึง่มผีล
ตอ่ผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บจากการลงทนุ  

4.ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของ
อัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิ
บาทออ่น แตข่ายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุน
รวมลงทนุในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเชน่กัน 
ดังนัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคัญในการบรหิารความเสีย่งจากดังกลา่ว ซึง่
ทําไดด้ังตอ่ไปนี ้คอื 

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน 
เนือ่งจากการป้องกนัความเสีย่งขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณาวา่จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่ 
5.ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้บางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทนุมกีารลงทนุ
ในหลักทรัพยด์ังกลา่วยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security)  
6.ความเสีย่งจากการลงทนุในกองทนุอสงัหารมิทรพัย ์(REITs) 
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7. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk)  
(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิ
จากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผล
กระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรือความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการ
ดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

 ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น
อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิ
จากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่
อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายหมวด
อตุสาหกรรม  
(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่ ้
ออกเสนอขายอยูใ่นประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ 
สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ 
8. ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับ
ความน่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทุน (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดย
พจิารณาจากผลการดําเนนิงานทีผ่่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมี
ความหมายโดยยอ่ ดังตอ่ไปนี ้

ระดับการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คําอธบิาย 

ระดับทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อนัดับเครดติสงูทีส่ดุมคีวามเสีย่งตํา่ทีส่ดุที่
จะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดับเครดติรองลงมาและถอืวา่มคีวาม
เสีย่งตํา่มากทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสีย่งตํา่ทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถชาํระ
หนีไ้ดต้ามกําหนด 

ระดับทีตํ่า่กวา่น่า
ลงทนุ 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ตํา่กวา่ 
BBB(tha)

ตํา่กวา่  
Baa 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 
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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: ไมก่ําหนด 
การจา่ยเงนิปนัผล : ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ 
ผูด้แูลผลประโยชน/์ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ
ของกองทนุ: 

Trustee: State Street Trust (SG) Limited 
Custodian: State Street Bank and Trust Company 
 

ขอ้มลูความสัมพันธร์ะหวา่งบรษัิทจัดการและผูจั้ดการกองทนุตา่งประเทศ (Master Fund) และการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม
คา่ใชจ้า่ย 

1.  โครงสรา้งการถอืหุน้ระหวา่งบรษิทัจดัการ และ UOBAMSG 

ปัจจบุัน บรษัิทจัดการม ีUOB Asset Management LTD. (Singapore) (“UOBAMSG”) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่มสีดัสว่น
การถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดของบรษัิทจัดการ โดยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของ UOBAMSG เป็นหนึง่ใน
คณะกรรมกรรมการของบรษัิทจัดการซึง่รับผดิชอบในการวางกลยทุธแ์ละกํากับดแูลการดําเนนิธรุกจิโดยรวมของบรษัิท
จัดการ แต่ไม่รวมถงึการบรหิารจัดการประจําวัน (day-to-day operation) และการลงทนุของกองทุนภายใตก้ารบรหิาร
จัดการของบรษัิทจัดการ 

2.   รายละเอยีดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย  

กองทนุรวมลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ (Master Fund) ทีบ่รหิารโดย UOBAMSG โดยมกีารจ่าย
คา่ธรรมเนียมบรหิารกองทนุ (Management Fee) และคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่
นายทะเบยีน เป็นตน้ ใหแ้กก่องทนุ Master Fund ตามมาตรฐานการปฏบิัตใินอตุสาหกรรมหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ
โดยทั่วไปของการลงทนุรปูแบบ Feeder fund หรอื Fund of funds ทีล่งทนุในตา่งประเทศ และเป็นการดําเนนิธรุกจิ
ในทางปกตทิี ่UOBAMSG ไดเ้รยีกเก็บจากผูล้งทนุอืน่ ๆ ในประเภทเดยีวกนัเป็นการทั่วไป ตามรายละเอยีดทีก่ําหนดใน
หนังสอืชีช้วนของกองทนุ Master Fund    

บรษัิทจัดการมคีวามเห็นวา่ การลงทนุในกองทนุ Master Fund ไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เนื่องจาก
กองทนุรวมของบรษัิทจัดการไดรั้บสทิธปิระโยชน ์และมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบตามขอ้กําหนดและเงือ่นไขของกองทนุ 
Master Fund อยูใ่นระดับมาตรฐานทีเ่ทยีบเท่าหรอืไม่ดอ้ยกว่าสทิธปิระโยชน์และหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีก่องทุน 
Master Fund ของ UOBAMSG เสนอหรอืเรยีกเก็บจากผูล้งทนุประเภทสถาบนัรายอืน่ๆ  

 
 
 
 
 

 


