หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุปข้ อมูลสําคัญ / Fund Fact Sheet
ข้ อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2559
Risk Level = 5
ข้อมูลสรุปนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียด
จากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสิ นใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริ ษทั จัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมยื่น
ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนําการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสิ นใจซื้อหน่ วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่า การลงทุนใน
กองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึน้ จากการลงทุนดังกล่าวได้
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์ เพื่อการเลีย้ งชีพ
United Income Focus Fund RMF : UIFRMF

ได้ รับอนุมัติจัดตัง้ กองทุนรวมโดย
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ประเภทกองทุนรวม
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดง Foreign Investment Allocation
ในข้ อมูลที่ใช้ เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม ณ จุด
ขาย
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
- ได้ ประกาศเจตนารมณ์เข้ าร่วม CAC*

กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมมีประกัน
หรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้ น หรือไม่

ไม่ใช่

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อผู้ประกัน

ไม่มี

นโยบายจ่ ายเงินปั นผล
ความถี่ในการเปิ ดซือ้ ขาย
หน่ วยลงทุน

ไม่จ่าย
IPO วันที่ 26 กันยายน - 7 ตุลาคม 2559
หลัง IPO ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

……………………………..
ไม่กําหนด

ค่ าใช้ จ่ายรวม

ไม่เกิน 5.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
แผนภาพแสดงตําแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงตํ่า
1

3

2

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุน กองทุนรวมตลาดเงิน
เฉพาะในประเทศ
ที่ลงทุนในต่ างประเทศบางส่ วน

กองทุนรวมพันธบัตรรั ฐบาล

4

กองทุนรวม
ตราสารหนี ้

นโยบายการลงทุน
ทรัพย์ สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS
- United Income Focus Trust - Class USD Dist ซึง่ เป็ นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (Retail Fund) จัดตังและ
้
บริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd. โดยได้ รับการอนุมตั ิให้ จดั ตัง้ กองทุนและจดทะเบียนใน
ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) โดยเป็ น Authorised scheme และอยู่ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องของประเทศ
สิงคโปร์ โดยอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึง่ เป็ นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และกองทุนหลักมิได้ เป็ นกองทุนรวมประเภท
เฮ็จฟั นด์ (Hedge Fund) โดยกองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้ างรายรับอย่างสมํ่าเสมอให้ แก่ผ้ ลู งทุน
และการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและระยะยาว โดยกองทุนหลักจะลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายซึง่
รวมถึงทรัพย์สินประเภทดังเดิ
้ ม (เช่น ตราสารทุน และตราสารหนี ้ เป็ นต้ น) และทรัพย์สินทางเลือก ต่างๆ ทัว่ โลก
(เช่น หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี ้แปลงสภาพ หุ้นกู้บรุ ิมสิทธิ และสกุลเงิน
เป็ นต้ น ) กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ การใช้ เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรม
ป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ในส่วนของการ
ลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารหรือที่ผ้ อู อกตราสารตํ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสาร
และที่ผ้ อู อกตราสาร (Unrated Securities) และ/หรือหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
Securities) ตามหลักเกณฑ์ท่สี ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
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UIFRMF
กองทุนรวมผสม

ความเสี่ยงสูง
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กองทุนรวม
ตราสารแห่ งทุน
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กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม
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กองทุนรวมที่ลงทุนใน
ทรั พย์ สินทางเลือก

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่มงุ่ หวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ
เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี ้ยงชีพหลังเกษียณอายุรวมทังการได้
้
รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
จากการลงทุนในกองทุน โดยควรเป็ นเงินลงทุนส่วนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ใน
ระดับสูง โดยผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับส่วนใหญ่มาจากกําไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
ปัจจัยความเสียงทีสาํ คัญ
1. ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้ าไป
ลงทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึง่ เป็ นความเสี่ยงที่
ไม่สามารถควบคุมได้
2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) : ไม่แน่ เนื่องจากมีการใช้ ดลุ ยพินิจ
ของผู้จดั การกองทุนในการป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุนเช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้ าน
เศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําให้ ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
4.ความเสี่ยงจากการนําเงินลงทุนกลับเข้ าประเทศ (Repatriation Risk) : เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน ซึง่ อาจทําให้ ไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs)

คําเตือนที่สาํ คัญ
1.กองทุนไทยนําเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ (class USD)แต่จะ
มีการนําเงินในสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐไปลงทุนต่อในหลายสกุลเงินตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักไป
ลงทุน ดังนัน้ กองทุนนี ้จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบาทและดอลลาร์ สหรัฐ รวมถึง
ดอลลาร์ สหรัฐและสกุลเงินอื่นๆ จึงทําให้ มีความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน มากกว่ากองทุนรวมทัว่ ไป
2.ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือ
ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่ อผลตอบแทนของกองทุนรวม
นําไป คํ ้าประกันได้
1. ผลการดําเนินงานของกองทุน UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้ องคืน
Income Focus Trust - Class USD Dist (กองทุนหลัก)
สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้ รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนันจะต้
้ องชําระเงินเพิ่ม และเบี ้ยปรับตาม
2. ความผันผวนของราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ประมวลรษฎากร
ประมวลรัษฎากร
ดัชนี ชี้วดั (benchmark) ของกองทุนรวม
4.ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ รวมทังสอบถามรายละเอี
้
ยดเพิ่มเติม
กองทุนนี ้จะเปรียบเทียบกับดัชนี MSCI All Country World Index ในอัตราส่วนร้ อยละ 25 และดัชนี Citi
และขอรับคูม่ ือการลงทุน ได้ ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
World Government Bond 10+ Years Index (Hedged) ในอัตราส่วนร้ อยละ 75 ซึง่ เป็ นดัชนีเปรียบเทียบ
5. กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
ผลการดําเนินงาน ของกองทุนหลัก ( Master Fund) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ
(Efficient Portfolio Management)
วันที่คํานวณผลตอบแทน

กลยุทธ์ ในการบริหารกองทุนรวม
- มุง่ หวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี ้วัด (passive management) มุง่ หวังให้ ผลตอบแทน
ใกล้ เคียงกับกองทุน UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United (กองทุนหลัก) มากที่สดุ
- กองทุน UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United (กองทุนหลัก) มุง่ สร้ างรายรับอย่าง
สมํ่าเสมอให้ แก่ผ้ ลู งทุน และการเติบโตของการลงทุนในระยะกลาง และระยะยาว

คําเตือนที่สาํ คัญ (ต่อ)
6. ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ
ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
7. เนื่องจากกองทุนนี ้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออก
มาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทําให้ กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ ามาในประเทศ
ซึง่ อาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กําหนด
8. กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้ านการเมือง
เศรษฐกิจสังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรื อข้ อจํากัดของ
ประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุน ซึง่ อาจจะส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรื อสภาพคล่องของกองทุน

ข้อมูลการซื้อ / ขายหน่ วยลงทุน
 การซือ้ หน่ วยลงทุน : ระหว่ างเวลาเปิ ดทําการถึงเวลา 15.30 น.
วันทําการซื ้อ :
ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
IPO ณ วันที่ 26 กันยายน - 7 ตุลาคม 2559
หลัง IPO ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
มูลค่าขั ้นตํ่าของการซื ้อครัง้ แรก : 2,000 บาท (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน)
มูลค่าขั ้นตํ่าของการซื ้อครัง้ ถัดไป : ไม่กําหนด
 การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน : ระหว่ างเปิ ดทําการถึงเวลา 14.00 น.
วันทําการขายคืน:
ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน*
มูลค่าขั ้นตํ่าของการขายคืน :
ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขั ้นตํ่า :
ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ค่าธรรมเนี ยม
1

 ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)

การจัดการ
ไม่เกิน 2.00%
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.075%
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.40%
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริ ง
รวมค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
ไม่เกิน 5.00%2
 ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
ค่าธรรมเนียมการขาย3,5

ไม่เกิน 2.00% ปั จจุบนั ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ
4,5

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน

ไม่เกิน 1.00 % ปั จจุบนั ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน5
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
- กรณีสบั เปลี่ยนเข้ า6
7
ไม่เกิน 1.00 % ปั จจุบนั 1.00%
- กรณีสบั เปลี่ยนออก

ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาหน่วยลงทุน

หมายเหตุ : * สามารถดูวนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนได้ ที่ www.uobam.co.th
เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนของต่างประเทศ ซึง่ วันหยุดทําการของกองทุน
ต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย จึงอาจส่งผล
กระทบต่อการส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อระยะเวลาในการชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั ้งนี ้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบวันทําการซื ้อ / ขายหน่วยลงทุนได้
จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อสถานที่ทําการของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่ าทรัพย์ สินรายวันได้ ท่ ี :

หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมดที
้
่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ทกุ วันจากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
www.uobam.co.th
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
ชื่อ - นามสกุล
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี ้

และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1. นางสาววรรณจันทร์ อึ ้งถาวร*

หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุน

ครัง้ ล่าสุด จนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปั จจุบนั

2. นายเอกรัตน์ อภิวฒ
ั นพร*

ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ ตั ้งแต่วนั จดทะเบียนกองทุน

2

ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมค่านายหน้ าซื ้อขาย

3. นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชยั ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ ตั ้งแต่วนั จดทะเบียนกองทุน

หลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อขายหลักทรัพย์

* ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุนและผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพิ่มเติม

1

3

ตั ้งแต่วนั จดทะเบียนกองทุน

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย

ลงทุนของวันทําการก่อนหน้ าวันทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม

4

ทั ้งนี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วย

 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ลงทุนของวันทําการก่อนหน้ าวันทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน

ชั ้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33

5

ทั ้งนี ้ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละคนไม่เท่ากันได้

ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โดยจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการคิดให้ ทราบล่วงหน้ า

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

6

www.uobam.co.th, Email : wealthservice@uobam.co.th

ในกรณีที่เป็ นการสับเปลีย่ นระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ

บริ ษัทจัดการจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าว และขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน

 ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี ้ชวนและโครงการและข้ อผูกพันได้ ที่

ร้ อยละ1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการล่าสุดก่อนหน้ าวันทํารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน

บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ

7

ในกรณีที่เป็ นการสับเปลีย่ นระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ

บริ ษัทจัดการจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
*ค่ าธรรมเนียมมีผลกระทบต่ อผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ รับ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรพิจารณา
การเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมดังกล่ าวก่ อนการลงทุน*

ข้ อมูลอื่นๆ
กองทุนหลัก
ผู้จดั การกองทุน

UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus Trust - Class USD Dist
UOB Asset Management Ltd
Sub-Investment Manager : Wellington Management Singapore Pte.Ltd.

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

กองทุน UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus Trust - Class USD Dist เป็ นกองทุนรวม
ต่างประเทศซึง่ จดทะเบียนในประเทศ Singapore โดยกองทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้ างรายรับอย่างสมํ่าเสมอ
ให้ แก่ผ้ ลู งทุน และการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลาง และระยะยาว โดยกองทุนหลักจะลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายซึง่ รวมถึง
ทรัพย์สินประเภทดั ้งเดิม (เช่น ตราสารทุน และตราสารหนี ้ เป็ นต้ น) และทรัพย์สินทางเลือกต่างๆ ทัว่ โลก (เช่น หน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ตราสารหนี ้แปลงสภาพ หุ้นกู้บรุ ิ มสิทธิ และสกุลเงิน เป็ นต้ น )

ผู้ดแู ลผลประโยชน์/ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน Trustee: HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited
Custodian: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทุนรวมต่ างประเทศ (กองทุนหลัก)
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
ไม่เกิน 2.50% ต่อปี (ปั จจุบนั 1.25% ต่อปี )
ไม่เกิน 0.20 %ต่อปี (ขั ้นตํ่า 5,000 ดอลล่าร์ สิงคโปร์ ตอ่ ปี ในปี แรก โดยคิดตั ้งแต่จดั ตั ้งกองทุน และขั ้นตํ่า 6,000 ดอลล่าร์ สิงคโปร์
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ผลประโยชน์
สําหรับปี ต่อๆไป) (ปั จจุบนั ไม่เกิน 0.05% ต่อปี )
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
15,000 ดอลล่าร์ สิงคโปร์ ตอ่ ปี หรื อ 0.125% ดอลล่าร์ สิงคโปร์ ตอ่ ปี แต่ทั ้งนี ้ไม่เกิน 25,000 ดอลล่าร์ สิงคโปร์ ตอ่ ปี
ค่าธรรมเนียมการสัง่ ซื ้อ
ไม่เกิน 5.00% (ปั จจุบนั 5.00%)
คาธรรมเนยมการสงขาย
ค่าธรรมเนียมการสัง่ ขาย
ไมเกน
(ปั จจุบนั ไมเรยกเกบ)
ไม่เรี ยกเก็บ)
ไม่
เกิน 2.00% (ปจจุ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบนั 1.00%)
ผลการดําเนิ นงานของกองทุน United Income Focus Trust - Class USD Dist (กองทุนหลัก)

* ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนมิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงาน
ในอนาคต*
*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย)
• การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ ใช่ การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ ได้ รับเงิน
• ในสถานการณ์ ไม่ ปกติ ผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุน หรื ออาจได้ รับชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ ในหนังสือชีช้ วน
• ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่ ได้ ขนึ ้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วย
การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม
หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั ้น
ทั ้งนี ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของ
กองทุนรวม และขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด

