
Risk Level = 5

ประเภทกองทนุรวม

ประเภทกองทนุรวมตามที่แสดง
ในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทยีบผลการ
ดาํเนินงานของกองทนุรวม ณ จุด
ขาย

ช่ือบริษัทจัดการกองทนุรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ความถี่ในการเปิดซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ

ค่าใช้จ่ายรวม

แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม

ช่ือผู้ประกัน

……………………………..วันที่จดทะเบยีน

ไมเ่กิน 5.00% ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ

ไมมี่

นโยบายการลงทนุ กองทนุรวมเหมาะกบัผู้ลงทนุประเภทใด
เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนท่ีมุง่หวงัผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุนในกองทุนรวมตา่งประเทศ และ

เพ่ือสง่เสริมการออมระยะยาวเพ่ือการเลีย้งชีพหลงัเกษียณอายรุวมทัง้การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

จากการลงทุนในกองทุน โดยควรเป็นเงินลงทุนสว่นท่ีสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ใน

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ช่ือ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS

 - United Income Focus Trust - Class USD Dist  ซึง่เป็นกองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail Fund) จดัตัง้และ

้

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญ / Fund Fact Sheet ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2559

ข้อมลูสรปุน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพียงข้อมลูสรปุเก่ียวกบันโยบายลกัษณะผลตอบแทน ความเส่ียง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทนุ ดงันัน้ ผู้ลงทนุต้องศึกษาข้อมลูในรายละเอียด
จากหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็ก่อนการตดัสินใจลงทนุ ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริษทัจดัการกองทนุรวม หรืออาจศึกษาข้อมลูได้จากหนังสือช้ีชวนท่ีบริษทัจดัการกองทนุรวมยื่น
ต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้ท่ี website ของสาํนักงาน ก.ล.ต. ทัง้น้ี หากผู้ลงทนุมีข้อสงสยัควรสอบถามผู้แนะนําการลงทนุให้เข้าใจก่อนตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทนุ โดยควรลงทนุเม่ือเหน็ว่า การลงทนุใน

กองทนุรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของตน และยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุดงักล่าวได้

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด

กองทุนรวมผสม

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

- ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC*
ไมใ่ช่

กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมมีประกัน 
หรือกองทนุรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่

Foreign Investment Allocation บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกาํกับดูแลของ

ได้รับอนุมัติจัดตัง้กองทนุรวมโดย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

ไมจ่่าย
IPO วนัท่ี 26 กนัยายน - 7 ตลุาคม 2559

หลงั IPO ทุกวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อนิคมั โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ
United Income Focus Fund RMF :  UIFRMF

กองทุนรวมตลาดเงนิท่ีลงทุน
เฉพาะในประเทศ

กองทุนรวมตลาดเงนิ
ท่ีลงทุนในต่างประเทศบางส่วน

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล UIFRMF          
กองทุนรวมผสม

กองทุนรวม
ตราสารแห่งทุน

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม

กองทุนรวมท่ีลงทุนใน

ทรัพย์สินทางเลือก 

ความเสี่ยงตํ่า ความเสี่ยงสูง
1 2 3 4 5 6 7 8

กองทุนรวม
ตราสารหนี ้

1. ผลการดําเนินงานของกองทุน UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS -  United

 Income Focus Trust - Class USD Dist (กองทุนหลกั)

2. ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ

้

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทนุรวม

ปัจจยัความเสียงทีสาํคญั

ระดบัสงู โดยผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับสว่นใหญ่มาจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทุน

คําเตือนที่สาํคัญ

1. ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) : ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทุนเข้าไป

ลงทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึง่เป็นความเสี่ยงท่ี

ไมส่ามารถควบคมุได้

2. ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) : ไมแ่น่ เน่ืองจากมีการใช้ดลุยพินิจ

ของผู้จดัการกองทุนในการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน

3. ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุนเช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้าน

เศรษฐกิจ หรือสาเหตอุื่นๆ จนทําให้ไมส่ามารถชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด

4.ความเสี่ยงจากการนําเงินลงทุนกลบัเข้าประเทศ (Repatriation Risk) : เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน ซึง่อาจทําให้ไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด

5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ (REITs)

1.กองทุนไทยนําเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ (class USD)แตจ่ะ

มีการนําเงินในสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐไปลงทุนตอ่ในหลายสกลุเงินตามแตล่ะประเทศท่ีกองทุนหลกัไป

ลงทุน  ดงันัน้ กองทนุนีจ้ึงมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของสกลุเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมถงึ

ดอลลาร์สหรัฐและสกลุเงินอื่นๆ จึงทําให้มีความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน มากกวา่กองทุนรวมทัว่ไป

2.ผู้ ถือหน่วยลงทุนไมส่ามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือ

นําไป  คํา้ประกนัได้

3. ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะไมไ่ด้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขการลงทุน และจะต้องคืน

สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนัน้จะต้องชําระเงินเพ่ิม และเบีย้ปรับตาม

ประมวลรัษฎากร

กลยุทธ์ในการบริหารกองทนุรวม 

- มุง่หวงัให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั (passive management) มุง่หวงัให้ผลตอบแทน

ใกล้เคียงกบักองทุน UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS -  United (กองทุนหลกั) มากท่ีสดุ

- กองทุน UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS -  United (กองทุนหลกั) มุง่สร้างรายรับอยา่ง

สม่ําเสมอให้แกผู่้ลงทุน และการเติบโตของการลงทุนในระยะกลาง และระยะยาว

บริหารจดัการโดย UOB Asset Management Ltd. โดยได้รับการอนมุตัิให้จดัตงักองทนุและจดทะเบียนใน

ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) โดยเป็น Authorised scheme  และอยู่ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องของประเทศ

สิงคโปร์ โดยอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึง่เป็นสมาชิกสามญัของ 

International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และกองทนุหลกัมิได้เป็นกองทนุรวมประเภท

เฮ็จฟันด์ (Hedge Fund) โดยกองทนุหลกัมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพ่ือสร้างรายรับอย่างสมํ่าเสมอให้แก่ผู้ลงทนุ

และการเติบโตของเงินลงทนุในระยะกลางและระยะยาว โดยกองทนุหลกัจะลงทนุในทรัพย์สินที่หลากหลายซึง่

รวมถงึทรัพย์สินประเภทดัง้เดิม (เช่น ตราสารทนุ และตราสารหนี ้เป็นต้น) และทรัพย์สินทางเลือก ต่างๆ ทัว่โลก 

(เช่น หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ตราสารหนีแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้บริุมสิทธิ และสกลุเงิน 

เป็นต้น )  กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็นอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/

หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุตามความ

เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่การใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงอาจมีต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรม

ป้องกนัความเสี่ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุที่เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ในส่วนของการ

ลงทนุในประเทศ กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจลงทนุในตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ตวัตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารตํ่ากว่าที่

สามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ตวัตราสาร

และที่ผู้ออกตราสาร (Unrated Securities) และ/หรือหลกัทรัพย์ที่ไม่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted 

Securities) ตามหลกัเกณฑ์ที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด  

ดชันีช้ีวดั (benchmark) ของกองทนุรวม
ประมวลรษฎากร

4.ผู้ลงทุนควรศกึษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ รวมทัง้สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

และขอรับคูมื่อการลงทุน ได้ท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

5. กองทุนหลกัอาจมีการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) 

กองทุนนีจ้ะเปรียบเทียบกบัดชันี MSCI All Country World Index ในอตัราสว่นร้อยละ 25 และดชันี Citi 

World Government Bond 10+ Years Index (Hedged) ในอตัราสว่นร้อยละ 75 ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบ

ผลการดําเนินงาน ของกองทุนหลกั ( Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ

 วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน



ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
IPO ณ วนัท่ี 26 กนัยายน - 7 ตลุาคม 2559

หลงั IPO ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ

 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ระหว่างเปิดทาํการถงึเวลา 14.00 น.
วนัทําการขายคืน: ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ*
มลูคา่ขัน้ต่ําของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ต่ํา : ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินคา่ขายคืน : ภายใน 5 วนัทําการ นบัแตว่นัถดัจากวนัคํานวณมลูคา่

 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)1 ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาหน่วยลงทนุ
 การจดัการ ไม่เกิน 2.00%
 ผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.075% หมายเหต ุ: * สามารถดวูนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุได้ท่ี www.uobam.co.th
 นายทะเบียน ไม่เกิน 0.40%
 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง
 รวมคา่ใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 5.00%2

  ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซือ้ขาย)

 คา่ธรรมเนียมการขาย3,5 ไม่เกิน 2.00% ปัจจบุนัยกเว้นไม่เรียกเก็บ

 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน4,5 ไม่เกิน 1.00 % ปัจจบุนัยกเว้นไม่เรียกเก็บ

 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ5  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ :

 -  กรณีสบัเปล่ียนเข้า6 อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการขาย

 -  กรณีสบัเปล่ียนออก7 ไม่เกิน 1.00 % ปัจจบุนั 1.00%

1 หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไมไ่ด้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ช่ือ - นามสกุล วันที่เร่ิมบริหารกองทุนนี ้

 และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 1. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร*

ครัง้ลา่สดุ จนถึงวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนั 2. นายเอกรัตน์ อภิวฒันพร* ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ
2ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่วยงัไม่รวมคา่นายหน้าซือ้ขาย 3. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ

หลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ * ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ิมเติม
3 ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หนว่ย

ลงทนุของวนัทําการก่อนหน้าวนัทํารายการซือ้หนว่ยลงทนุสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
4ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หนว่ย  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั

ลงทนุของวนัทําการก่อนหน้าวนัทํารายการซือ้หนว่ยลงทนุสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 
5ทัง้นี ้ขอสงวนสทิธิในการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะกลุม่หรือแตล่ะคนไม่เทา่กนัได้ ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 โดยจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์วิธีการคิดให้ทราบลว่งหน้า โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
6 ในกรณีท่ีเป็นการสบัเปลีย่นระหวา่งกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th, Email : wealthservice@uobam.co.th

บริษัทจดัการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว และขอสงวนสทิธิท่ีจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในอตัราไม่เกิน  ผู้ลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม และรับหนงัสือชีช้วนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ี

ร้อยละ1.00 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัทําการลา่สดุก่อนหน้าวนัทํารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ
7 ในกรณีท่ีเป็นการสบัเปลีย่นระหวา่งกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ

บริษัทจดัการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรพิจารณา

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม

ค่าธรรมเนียม

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุได้ทกุวนัจากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ

www.uobam.co.th

ตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทนุ

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน

เน่ืองจากกองทนุมีการลงทนุในกองทนุของตา่งประเทศ ซึง่วนัหยดุทําการของกองทนุ

ตา่งประเทศท่ีกองทนุไปลงทนุ อาจจะไม่ตรงกบัวนัหยดุทําการของประเทศไทย จึงอาจสง่ผล

กระทบตอ่การสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลาในการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วย

ลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบวนัทําการซือ้ / ขายหน่วยลงทนุได้

จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุ

การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ ตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทนุ

ตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทนุ

คาํเตือนท่ีสาํคญั (ต่อ)
6. ในกรณีท่ีผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ

ได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน

7. เน่ืองจากกองทนุนีล้งทนุในตา่งประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของตา่งประเทศอาจออก

มาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทําให้กองทนุไม่สามารถนําเงินกลบัเข้ามาในประเทศ 

ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ลงทนุไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาท่ีกําหนด

8. กองทนุมีนโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ จึงมีความเส่ียงด้านการเมือง 

เศรษฐกิจสงัคม สภาวะตลาด สภาพคลอ่ง อตัราแลกเปล่ียน กฎหมาย และ/หรือข้อจํากดัของ

ประเทศท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรือสภาพคลอ่งของกองทนุ

มลูคา่ขัน้ต่ําของการซือ้ครัง้ถดัไป : ไม่กําหนด

ข้อมูลการซ้ือ / ขายหน่วยลงทุน
 การซือ้หน่วยลงทุน :  ระหว่างเวลาเปิดทาํการถงึเวลา 15.30 น.

วนัทําการซือ้ :

มลูคา่ขัน้ต่ําของการซือ้ครัง้แรก : 2,000 บาท (ยงัไม่รวมคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ)



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

ผู้จดัการกองทนุ UOB Asset Management Ltd

Sub-Investment Manager : Wellington Management Singapore Pte.Ltd.

วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุ

ผู้ดแูลผลประโยชน์/ผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุ

Custodian: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก)

คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ไม่เกิน 2.50% ตอ่ปี (ปัจจบุนั 1.25% ตอ่ปี)

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูผลประโยชน์ 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน

คา่ธรรมเนียมการสัง่ซือ้ ไม่เกิน 5.00% (ปัจจบุนั 5.00%)

คา่ธรรมเนียมการสัง่ขาย ไม่เกิน 2.00% (ปัจจบุนั ไม่เรียกเก็บ)

ข้อมูลอ่ืนๆ

กองทนุ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus Trust - Class USD Dist เป็นกองทนุรวม

ตา่งประเทศซึง่จดทะเบียนในประเทศ Singapore โดยกองทนุดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพ่ือสร้างรายรับอย่างสม่ําเสมอ

ให้แก่ผู้ลงทนุ และการเติบโตของเงินลงทนุในระยะกลาง และระยะยาว โดยกองทนุหลกัจะลงทนุในทรัพย์สินท่ีหลากหลายซึง่รวมถึง

ทรัพย์สินประเภทดัง้เดิม (เช่น ตราสารทนุ และตราสารหนี ้เป็นต้น) และทรัพย์สินทางเลือกตา่งๆ ทัว่โลก (เช่น หน่วยทรัสต์ของทรัสต์

เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ตราสารหนีแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้บริุมสิทธิ และสกลุเงิน เป็นต้น )

ไม่เกิน 0.20 %ตอ่ปี (ขัน้ต่ํา 5,000 ดอลลา่ร์สิงคโปร์ตอ่ปีในปีแรก โดยคิดตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุ และขัน้ต่ํา 6,000  ดอลลา่ร์สิงคโปร์

สําหรับปีตอ่ๆไป) (ปัจจบุนัไม่เกิน 0.05% ตอ่ปี)

15,000 ดอลลา่ร์สิงคโปร์ตอ่ปี หรือ 0.125% ดอลลา่ร์สิงคโปร์ตอ่ปี แตท่ัง้นีไ้ม่เกิน 25,000 ดอลลา่ร์สิงคโปร์ตอ่ปี

Trustee: HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited

คาธรรมเนยมการสงขาย ไมเกน 2.00% (ปจจบุน ไมเรยกเกบ)

คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00% (ปัจจบุนั 1.00%)
ผลการดาํเนินงานของกองทุน United Income Focus Trust - Class USD Dist   (กองทุนหลกั)

* ผลการดาํเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมไิด้เป็นสิ่งยืนยันถงึผลการดาํเนินงาน

ในอนาคต* 

• ในสถานการณ์ไม่ปกต ิผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในหนังสือชีช้วน

• การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงนิฝาก จงึมีความเส่ียงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงนิ

• ผลการดาํเนนิงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงนิหรือผลการดาํเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย

การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิ้ได้เป็นการแสดงวา่สํานกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม 

หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 2559 แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการของ

กองทนุรวม และขอรับรองวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด

*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตของสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย)


