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1.ทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชือ่ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - 
United Income Focus Trust - Class USD Dist  ซึง่เป็นกองทุนเพือ่ผูล้งทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตัง้และบรหิารจัดการ
โดย UOB Asset Management Ltd. โดยไดรั้บการอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทุนและจดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร ์(Singapore) 
โดยเป็น Authorised scheme  และอยูภ่ายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศสงิคโปร ์โดยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของ 
Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึง่เป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 
และกองทนุหลักมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) โดยกองทุนหลักมวีัตถุประสงคใ์นการลงทุนเพือ่
สรา้งรายรับอยา่งสม า่เสมอใหแ้กผู่ล้งทนุและการเตบิโตของเงนิลงทนุในระยะกลางและระยะยาว  

โดยส่วนทีเ่หลอืกองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 
เฉพาะตราสารหนี้ทีผู่ถ้อืมสีทิธไิถ่ถอนก่อนก าหนด (Puttable Bond) และตราสารหนี้ทีผู่อ้อกมสีทิธไิถ่ถอนก่อนก าหนด 
(Callable Bond) โดยมกีารก าหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรอืเป็นอตัราทีผ่ันแปรตามอัตราดอกเบีย้ของสถาบันการเงนิ
หรอือตัราดอกเบีย้อืน่ และไมม่กีารก าหนดเงือ่นไขการจา่ยผลตอบแทนทีอ่า้งองิกบัปัจจัยอา้งองิอืน่เพิม่เตมิ และมกีารลงทุน
ใน derivatives ทีแ่ฝงอยูใ่นธุรกรรม structured note ทีเ่ป็น puttable / callable bond เท่านัน้ รวมถงึจะลงทุนในทรัพยส์นิ
ตามประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งตามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทนุใหส้อดคลอ้งกบันโยบายกองทนุทีก่ าหนดไว ้

กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิโดยมี

วัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกันความเสีย่ง (Hedging) ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด โดยขึน้อยูก่ับดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่การใช ้

เครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งอาจมตีน้ทนุส าหรับการท าธรุกรรมป้องกันความเสีย่ง โดยอาจท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวม

ลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้  

 

2.นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

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

ตา่งประเทศซึง่จดทะเบ ียนในประเทศ Singapore โดยกองทนุดังกลา่วมวีัตถปุระสงคใ์นการลงทนุเพือ่สรา้งรายรับอยา่งสม ่าเสมอ

ใหแ้กผู่ล้งทนุ และการเตบิโตของเงนิลงทนุในระยะกลางและระยะยาวโดยกองทนุหลักจะลงทนุในทรัพยส์นิทีห่ลากหลายซึง่รวมถงึ

ทรัพยส์นิประเภทดัง้เดมิ (เชน่ ตราสารทนุ และตราสารหนี ้เป็นตน้) และทรัพยส์นิทางเลอืกต่างๆ ทั่วโลก (เชน่ หน่วยทรัสต์

ของทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์ตราสารหนีแ้ปลงสภาพ หุน้กูบ้รุมิสทิธแิละสกลุเงนิ เป็นตน้ ) 

ทัง้นี้ กองทุนหลักอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนหลักอาจป้องความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นตาม
ดลุพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ บรษัิทจัดการจะท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลักในรปูสกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐ (USD) 
หรือในสกุลเงนิอืน่ใด หากมกีารเปลีย่นแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ/หรอืชอ่งทางอืน่ใดโดยเร็ว นับตัง้แตว่ันทีบ่รษัิทจัดการรูห้รอืรับทราบเหตกุารณ์ดังกลา่ว 
 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลกัไดจ้าก : www.uobam.com.sg 

 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคัม โฟกสั ฟันด ์เพือ่การเลีย้งชพี มุง่หวังใหผ้ลการด าเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลกั 
(passive management)  

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

 

 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร ? 
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1. เหมาะส าหรับเงนิลงทุนของผูล้งทุนทีมุ่ง่หวังผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 
เพือ่สง่เสรมิการออมระยะยาวเพือ่การเลีย้งชพีหลังเกษียณอายรุวมทัง้การไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี
จากการลงทุนในกองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยควรเป็นเงนิลงทุนส่วนทีส่ามารถยอมรับความเสีย่ง
จากการลงทนุไดใ้นระดับสงู โดยผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บสว่นใหญม่าจากก าไรสว่นตา่งของราคา
หน่วยลงทนุ 

2. ผูล้งทนุทีส่ามารถถอืหน่วยลงทนุจนครบอาย ุ55 ปีบรบิรูณ์และถอืหน่วยลงทนุไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี 

3. ผูล้งทุนทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สูงขึน้ หรือ
ลดลงจนต ่ากวา่มลูคา่ทีล่งทนุและท าใหข้าดทนุได ้

 

 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นอาย ุ55 ปีบรบิรูณ์ 

2. ผูล้งทนุทีอ่ายเุกนิ 55 ปีบรบิรูณ์ แตต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นถอืหน่วยลงทนุครบ 5 ปี 

3. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. กองทุนไทยน าเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (class USD) แต่จะมกีารน า
เงนิในสกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐไปลงทนุตอ่ในหลายสกลุเงนิตามแตล่ะประเทศทีก่องทนุหลักไปลงทนุ  ดังนัน้ กองทนุนีจ้งึ
มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นของสกลุเงนิบาทและดอลลารส์หรัฐ รวมถงึดอลลารส์หรัฐและสกลุเงนิอืน่  ๆจงึท าใหม้ี
ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น มากกวา่กองทนุรวมทั่วไป 

2. กองทนุหลักจะน าเงนิไปลงทนุตอ่ในหลายหลายสกลุเงนิตามแต่ละประเทศทีก่องทุนหลักไปลงทุน ทัง้นี้ กองทุนหลัก
อาจป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิจิของผูจ้ัดการกองทนุ 

3. กองทนุหลักอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) 
จงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมอืน่ 

4. ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรอืน าไป
ค ้าประกนัได ้

5. ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไมไ่ดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษี หากไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขการลงทนุ และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์
ทางภาษีทีเ่คยไดรั้บภายในก าหนดเวลา มฉิะนัน้จะตอ้งช าระเงนิเพิม่และเบีย้ปรับตามกฎหมาย 

6. ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ทีร่ะบไุวใ้นคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี 
รวมทัง้สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรับคู่มอืการลงทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

7. เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิ
วกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิท าใหก้องทนุไมส่ามารถน าเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนื
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

8. กองทนุมนีโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืง เศรษฐกจิสังคม สภาวะ
ตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลีย่น กฎหมาย และ/หรอืขอ้จ ากัดของประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน ซึง่อาจจะสง่ผล
ตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

9. กองทนุมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวน
ทีน่อ้ยกวา่ จงึมกี าไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

10. กองทนุรวมนีล้งทนุในกองทนุหลักทีล่งทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจาย
ความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย (ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 

11. กองทนุรวมอาจมกีารกระจกุตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดังนัน้ 
หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทุนรวมไดโ้ดยผูถ้อืหน่วย
ลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 

 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมูลคา่หนว่ยลงทุน (Market risk) (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2563) 

 
                                         ต า่                                                                                                                  สงู 

     

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

 

 

ความเสีย่งจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk) (ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา  

 

                                        

                        

 

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

≤ 20%       20% – 50%       50% – 80%      > 80% 

    ≤ 20%     20% – 50%      50% – 80%     > 80% 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตวัใน  

ผูอ้อกตราสารรวม 

    ต า่                            สงู 

การลงทนุกระจกุตวัใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 

    ต า่                                                 สงู 

การลงทนุกระจกุตวัในราย

ประเทศรวม 

    ต า่                                                           สงู 
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ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

                       ต า่                                                                                                                  สงู 

 

 

หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นคดิเป็นรอ้ยละ 85.84 %ของเงนิลงทนุใน

ตา่งประเทศ 

(ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2563) 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคมั โฟกสั ฟันด ์เพือ่การเลีย้งชพี  6 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคมั โฟกสั ฟนัด ์เพือ่การเลีย้งชพี                         

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

หน่วยลงทนุ : United Income Focus Trust - class USD 96.96 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

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

 
 

 

หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00494 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 

หนว่ยลงทุนของกองทุน 

ระหวา่งประเทศ 99.26% 

Financials 
18.49% 

Information 
Technology 

9.43% 

Real Estate 
6.35% 

Communication 
Services 
8.45% 

Consumer 
Discretionary 

6.55% 

Industrials 
5.94% 

Health Care 
8.51% Consumer 

Staples 8.02% 

Others 
21.63% 

Cash 6.63% 

UIFRMF 

หม         ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
 

United Income Focus Trust - Class USD 

ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 

 หน่วยลงทนุ

ของกองทนุ
ระหวา่ง
ประเทศ 
96.96% 

อืน่ ๆ 3.04% 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00494
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และสามารถดขูอ้มลูกองทนุหลกัทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

 
 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:  

- คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี  

- คา่ใชจ้่ายอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0498 เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลงั 3 ปีไดท้ี ่

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

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 1.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 1.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 1.00** 0.25*** 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

* ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกับผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอื
แตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้ 

** อัตราไมเ่กนิรอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทนุของวันท าการล่าสดุกอ่นหนา้วันท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนโดย
บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะเรยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยตรงเมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุยืน่ 

*** คา่ธรรมเนียมดังกลา่วจะเรยีกเก็บในกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปยงักองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใต ้
การบรหิารของบรษัิทจัดการอืน่ ทัง้นี้ในกรณีทีเ่ป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี
ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนียมดังกลา่ว 

หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

1.0700 

0.0321 
0.2140 

0.0503 

1.3664 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย 

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้ับ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

สงูสดุไมเ่กนิ  

2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ  

0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ

5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.70175 

คา่ธรรมเนยีม 

 

http://www.uobam.com.sg/
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00494
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 

 
 

หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

 

 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.5350% ของ NAV 

หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
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1. ดชันชีีว้ดั คอื  

ดชัน ีMSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD ซึง่เป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน

ของกองทุนหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณ

ผลตอบแทน (35%) 

ดชัน ี MSCI Emerging Markets Net Total Return ซึง่เป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานของกองทุนหลกั 

(Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน (5%) 

ดชัน ีBloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD ซึง่

เป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานของกองทุนหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบ

คา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน (25%) 

ดชัน ีBloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ซึง่เป็นดชันี

เปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานของกองทุนหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบค่า            

สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน (15%) 

ดชัน ี FTSE World Government Bond 10+ Years USD (Hedged) ซึง่เป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการ
ด าเนนิงานของกองทุนหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกุลเงนิบาท ณ วนัที่
ค านวณผลตอบแทน (20%) 
 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 
 
ผลการด าเนนิงาน 

 
 
 
 
 
 
 

-5.21% 

10.53% 

-10.11% 

7.17% 

0.06% 

11.60% 

7.92% 

-0.29% 
-1.47% -1.16% 

-15.00% 

-10.00% 

-5.00% 

0.00% 

5.00% 

10.00% 

15.00% 

2563 2562 2561 2560 2559 

UIFRMF Benchmark 

* ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 
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4. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี (หรอืต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ) คอื -21.7965% 
 

5. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 8.42% ตอ่ปี 
 

6. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Foreign Investment Allocation 
 

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00494 
 
7. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ* 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -5.21% 4.47% 75 5.52% 95 -5.20% 95 -1.97% 95 N/A N/A N/A N/A 0.23% 

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 11.60% 1.36% 95 8.33% 75 11.57% 25 6.28% 25 N/A N/A N/A N/A 3.78% 

ความผนัผวนของกองทนุ 9.83% 2.31% 5 2.99% 5 10.01% 25 9.81% 50 N/A N/A N/A N/A 8.42% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 12.17% 3.60% 5 5.16% 25 12.39% 50 7.73% 25 N/A N/A N/A N/A 6.96% 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการ
ด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 

หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00494
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00494
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  ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Foreign Investment Allocation ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 

 

ขอ้ตกลงและเง ือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  
 
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3.  ผลการด าเนนิงานของกองทุนทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้ก าหนดของสมาคมบรษัิท

จัดการลงทุน โดยกองทุนทีจ่ะถูกเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานในแต่ละชว่งเวลากับกองทุนประเภทเดยีวกันใน
ระดับเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

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

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

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

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

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

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบ
วา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 
 

 
 

 
ผลการด าเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่

ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต 

 
หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 

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

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

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 11 ตลุาคม 2559 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วย
ลงทนุ 

วนัท าการซือ้ : ทกุวันท าการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดท าการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก      : ไมก่ าหนด 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป : ไมก่ าหนด 

วนัท าการขายคนื : ทกุวันท าการ ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื       :  ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื :  ภายใน 5 วันท าการนับแตว่ันถัดจากวันค านวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศที่
มลีักษณะในท านองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบั
วันหยดุท าการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุ: สามารถดวูันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่
www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 11 ตลุาคม 2559 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 11 ตลุาคม 2559 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

* ปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนื 

1. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 

2. บรษัิทหลกัทรัพย ์คันทรี ่กรุป๊  จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 

3. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 

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

5. ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1558 

6. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2016-8600 

7. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5050 

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

9. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000 , 0-2099-7000 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

http://www.uobam.co.th/
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10. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากดั : โทรศัพท ์0-2680-1234 

11. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

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

14. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2165-5555 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน): โทรศัพท ์0-2782-2400 

16. บรษัิททหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน): โทรศัพท ์0-2782-2400 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศัพท ์0-2857-7000 

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

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

20. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1327,0-2359-0000 

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

22. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากดั : โทรศัพท ์0-2861-5508 , 0-2861-6090 

23. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2696-0000 , 0-2796-0000 

24. ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2633-6000 

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

26. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากดั : โทรศัพท ์0-2026-5100 

27. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2026-6222 

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

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

   หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 11.84% 

หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอื
ชีช้วน รอ้งเรยีน 

�บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

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

โทรศัพท ์: 0-2786-2222 

โทรสาร : 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th 

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจดัการจะ

เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจดัการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่ง
จากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ไิดเ้ป็นการแสดงวา่ส านักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึ
ความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้  
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคัญ ณ วันที ่12 มกราคม 2564 แลว้
ดว้ยความระมดัระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ 
และไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 
 

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

ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 
อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบถงึ
ปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยค านวณ
จากมลูคา่ทีต่ ่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk)  

(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี ้เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซ ึง่ขึน้กับปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะ
เศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้ม
กบัการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ เชน่ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนี้
ทีอ่อกใหมก่็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขายในระดับราคาทีต่ ่าลง โดยกองทุนรวมทีม่ี
อายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ (portfolio duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวม
ทีม่ ีportfolio duration ต ่ากวา่  

(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูค่าของหลักทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนจะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้

หรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึง่

พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมคี่า SD สงู แสดงว่ากองทุนรวมมคีวามผันผวน

จากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทุน (Country and Political Risk) ความเสีย่งที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลง

ภายในประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุเชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอื
สาเหตอุืน่ๆ จนท าใหไ้มส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

3. ความเสีย่งของการน าเงนิออกจากประเทศทีล่งทุน (Repatriation Risk) เป็นความเสีย่งที่เกดิจากการ
เปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทุนลงทุน เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง ขอ้ก าหนด กฎเกณฑ ์หรอืนโยบายต่างๆ 
ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตุอืน่ๆ ทีอ่าจท าใหไ้มส่ามารถช าระหนี้ไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
รวมถงึอาจท าใหก้องทุนเกดิความเสีย่งจากสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวริ์ดได ้ซึง่มผีลต่อผลตอบแทนที่
กองทนุจะไดรั้บจากการลงทนุ  

4. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่นมี
ผลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น แตข่ายท าก าไรในชว่ง
ทีบ่าทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกนัหากกองทนุรวมลงทนุในชว่งทีบ่าทแข็งและขายท า
ก าไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสีย่งจากอัตรา
แลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืส าคัญในการบรหิารความเสีย่งจากดังกลา่ว ซึง่ท าไดด้ังตอ่ไปนี ้คอื 

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกันความเสีย่ง
หรอืไม ่ 

5. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk)  

(1) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิ
จากกองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบ
ตอ่การด าเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมัน่คงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทนุอาจมผีลการด าเนนิงานทีผ่ัน
ผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

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

(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อ
อตุสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการด าเนนิงานทีผ่ันผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลายหมวด
อตุสาหกรรม  
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(3) ความเสีย่งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้ไมร่วมถงึการลงทุนในตราสารทีผู่อ้อก
เสนอขายอยูใ่นประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม 
เป็นตน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการด าเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 

6. ความเสีย่งจากการผดินดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับ
ความน่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทุน (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการช าระหนี้ โดย
พจิารณาจากผลการด าเนนิงานทีผ่่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมี
ความหมายโดยยอ่ ดังตอ่ไปนี ้

 

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธบิาย 

ระดับทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดับเครดติสงูทีส่ดุมคีวามเสีย่งต า่ทีส่ดุที่

จะไมส่ามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 

อนัดับเครดติรองลงมาและถอืวา่มคีวามเสีย่ง

ต ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ดต้าม

ก าหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งต า่ทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ดต้าม

ก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนี้

ไดต้ามก าหนด 

ระดับทีต่ า่กวา่       

น่าลงทนุ 

ต ่ากวา่ 

BBB 

ต ่ากวา่ 

BBB(tha) 

ต ่ากวา่ 

Baa 

ต ่ากวา่ 

BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ดต้าม

ก าหนด 
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ลกัษณะส าคญัของกองทนุ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS –  

United Income Focus Trust - Class USD Dist  

 

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

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

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 18 กนัยายน 2015 

ประเภทโครงการ : collective investment schemes (CIS) 

อายโุครงการ: ไมก่ าหนด 

การจา่ยเงนิปนัผล : ตามดลุยพนิจิของผูจ้ัดการกองทนุ 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ
ของกองทนุ: 

Trustee: State Street Trust (SG) Limited 

Custodian: State Street Bank and Trust Company 

 

 

ขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัจดัการและผูจ้ดัการกองทนุตา่งประเทศ (Master Fund) และการเรยีกเก็บ

คา่ธรรมเนยีมคา่ใชจ้า่ย 

 

1.  โครงสรา้งการถอืหุน้ระหวา่งบรษิทัจดัการ และ UOBAMSG 

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

ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดของบรษัิทจัดการ โดยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของ UOBAMSG เป็นหนึ่งใน

คณะกรรมการของบรษัิทจัดการซึง่รับผดิชอบในการวางกลยทุธแ์ละก ากับดูแลการด าเนนิธุรกจิโดยรวมของบรษัิทจัดการ แต่ไม่

รวมถงึการบรหิารจัดการประจ าวัน (day-to-day operation) และการลงทนุของกองทนุภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ 

 

2.   รายละเอยีดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย  

กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) ที่บรหิารโดย UOBAMSG โดยมกีารจ่าย

ค่าธรรมเนียมบรหิารกองทุน (Management Fee) และค่าธรรมเนียมอืน่ๆ เชน่ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่านาย

ทะเบยีน เป็นตน้ ใหแ้กก่องทุน Master Fund ตามมาตรฐานการปฏบิัตใินอตุสาหกรรมหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนโดยทั่วไป

ของการลงทุนรูปแบบ Feeder fund หรอื Fund of funds ทีล่งทุนในต่างประเทศ และเป็นการด าเนนิธุรกจิในทางปกตทิี ่

UOBAMSG ไดเ้รยีกเก็บจากผูล้งทุนอืน่ ๆ ในประเภทเดยีวกันเป็นการทั่วไป ตามรายละเอยีดทีก่ าหนดในหนังสอืชีช้วนของ

กองทนุ Master Fund    

บรษัิทจัดการมคีวามเห็นว่า การลงทุนในกองทุน Master Fund ไม่ไดก้่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เนื่องจาก

กองทุนรวมของบรษัิทจัดการไดรั้บสทิธปิระโยชน์ และมหีนา้ที่ความรับผดิชอบตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของกองทุน 

Master Fund อยูใ่นระดับมาตรฐานทีเ่ทยีบเท่าหรอืไมด่อ้ยกว่าสทิธปิระโยชน์และหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีก่องทุน Master 

Fund ของ UOBAMSG เสนอหรอืเรยีกเก็บจากผูล้งทนุประเภทสถาบนัรายอืน่ๆ 

 


