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กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคมั โฟกสั ฟนัด ์

United Income Focus Fund : UIF 

ชนดิรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุอตัโนมตั ิ(UIF-A) 
กองทุนรวมผสม 

กองทุนรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

 
 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  
  
  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กมุภาพันธ ์2562 

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั 
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1. ทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชือ่ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - 
United Income Focus Trust - Class USD Dist ซึง่เป็นกองทุนเพือ่ผูล้งทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตัง้และบรหิาร
จัดการโดย UOB Asset Management Ltd. โดยไดรั้บการอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทุนและจดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร ์
(Singapore) โดยเป็น Authorized scheme และอยูภ่ายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศสงิคโปร ์โดยอยูภ่ายใต ้
การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึง่เป็นสมาชกิสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) และกองทนุหลักมไิดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge 
Fund) โดยกองทนุหลักมวีัตถปุระสงคใ์นการลงทุนเพือ่สรา้งรายรับอยา่งสมํ่าเสมอใหแ้กผู่ล้งทุนและการเตบิโตของ
เงนิลงทนุในระยะกลางและระยะยาว โดยกองทุนหลักจะลงทุนในทรัพยส์นิทีห่ลากหลายซึง่รวมถงึทรัพยส์นิประเภท
ดัง้เดมิ (เชน่ ตราสารทนุ และตราสารหนี ้เป็นตน้) และทรัพยส์นิทางเลอืกตา่งๆ ทั่วโลก (เชน่ หน่วยทรัสตข์องทรัสต์
เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์ตราสารหนีแ้ปลงสภาพ หุน้กูบ้รุมิสทิธ ิและสกลุเงนิ เป็นตน้ )  

กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่นเงนิ
โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่ป้องกันความเสีย่ง (Hedging) ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์
ในแตล่ะขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งอาจมตีน้ทนุสําหรับการทําธรุกรรมป้องกันความเสีย่ง โดยอาจทํา
ใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้  

2. นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทุน UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus Trust - Class USD Dist เป็นกองทุน
รวมต่างประเทศซึง่จดทะเบยีนในประเทศ Singapore โดยกองทุนดังกล่าวมวีัตถุประสงคใ์นการลงทุนเพือ่สรา้งรายรับ
อย่างสมํ่าเสมอใหแ้ก่ผูล้งทุน และการเตบิโตของเงนิลงทุนในระยะกลางและระยะยาวโดยกองทุนหลักจะลงทุนใน
ทรัพยส์นิทีห่ลากหลายซึง่รวมถงึทรัพยส์นิประเภทดัง้เดมิ (เช่น ตราสารทุน และตราสารหนี้ เป็นตน้) และทรัพยส์นิ
ทางเลือกต่างๆ ทั่วโลก (เชน่ หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่การลงทุนในอสังหารมิทรัพย ์ตราสารหนี้แปลงสภาพ หุน้กู ้
บรุมิสทิธแิละสกลุเงนิ เป็นตน้) 

ทัง้นี ้กองทนุหลักอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และกองทุนหลักอาจป้องความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นตาม
ดลุพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ บรษัิทจัดการจะทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลักในรปูสกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐ 
(USD) หรอืในสกุลเงนิอืน่ใด หากมกีารเปลีย่นแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ/หรอืชอ่งทางอืน่ใดโดยเร็ว นับตัง้แตว่ันทีบ่รษัิทจัดการรูห้รอืรับทราบ
เหตกุารณ์ดังกลา่ว 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลกัไดจ้าก : www.uobam.com.sg 

 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคัม โฟกสั ฟันด ์มุง่หวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลกั   
(passive management)  

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

 

 

 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร ? 
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เหมาะสําหรับเงนิลงทนุของผูล้งทนุทีมุ่ง่หวังผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควร
เป็นเงนิลงทนุสว่นทีส่ามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทุนไดใ้นระดับสงู โดยผลตอบแทนทีก่องทุนจะไดรั้บ
สว่นใหญม่าจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 
 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 
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คาํเตอืนทีส่าํคญั  

1. กองทนุหลักอาจมกีารลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) จงึทําใหก้องทุนหลักมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิ
โดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทีน่อ้ยกว่า จงึมกํีาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิ
โดยตรง 

2. กองทนุไทยนําเงนิไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนหลักในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (class USD) แต่จะมกีาร
นําเงนิในสกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐไปลงทุนต่อในหลายสกลุเงนิตามแต่ละประเทศทีก่องทุนหลักไปลงทุน ดังนัน้ 
กองทุนนี้จงึมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นของสกุลเงนิบาทและดอลลารส์หรัฐ รวมถงึดอลลารส์หรัฐและ
สกลุเงนิอืน่ๆ จงึทําใหม้คีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นมากกวา่กองทนุรวมทั่วไป 

3. เนือ่งจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่
เกดิวกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิทําใหก้องทุนไมส่ามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทุนไมไ่ด ้
รับเงนิคนืตามระยะเวลาทีกํ่าหนด  

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

5. กองทนุรวมนีล้งทนุในกองทนุหลักทีล่งทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจาย
ความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่าํคญั 
 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 
 

                          ตํา่                                                                                             สงู 
 

 

                                                               
 

ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึง่ (High issuer concentration risk) 

 

 

 

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

                 ตํา่                                                                                             สงู 

 

 

 
ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 
 
 
 
 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

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

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การกระจกุตัวลงทนุใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา่                   สงู 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคมั โฟกสั ฟนัด ์  

ทรพัยส์นิ Credit Rating % ของ NAV 
1. หน่วยลงทนุ : United Income Focus Trust - Class USD - 96.06 
2. เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคาร ยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) AAA 0.12 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่วนัที ่31 มกราคม 2562 
 
 

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

  
 
หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วันที ่31 มกราคม 2562 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00442/UIF-A 
 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 

หนว่ยลงทุนของกองทุน 
ระหวา่งประเทศ 99.26% 

หน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม

ระหวา่งประเทศ 
96.06% 

เงนิฝากและตรา
สารหนีท้ีอ่อก
โดยสถาบัน

การเงนิ 
0.12% 

อืน่ๆ 
3.82% 

Financials 
20.60% 

Communication 
Services 
11.50% 

Information 
Technology 

9.66% 

Consumer 
Discretionary 

8.65% 

Health 
Care 

7.95% Real Estate 
7.54% 

Energy 5.96% 

Industrials 
5.29% 

Others 15.96% 

Cash 
6.89% 

UIF United Income Focus Trust - Class USD Dist 

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2562 ขอ้มลูกองทนุหลัก 
ณ วันที ่31 มกราคม 2562 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00442/UIF-A�
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หมายเหต ุ:  

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี  

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัชเีรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0009 เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00442/UIF-A 

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่ซือ้ขาย)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.50 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 ยกเวน้** 
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

 
* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่

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

** ปัจจบุนัยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นเขา้ (แตต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุดว้ย) 
 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่วันที ่31 มกราคม 2562 
 

1.0701 

0.0321 0.2140 0.0013 

1.3175 
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6.00 

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย 

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

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 2562 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

 
คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee): 0.5331% ของ NAV 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2562 
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1. ดชันชีีว้ดั คอื ดชัน ีMSCI AC  World  ในอตัราสว่นรอ้ยละ 25 ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุ
เงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน และดชัน ีCiti World Government Bond 10+ Years Index 
(Hedged USD) ในอตัราสว่นรอ้ยละ 75 ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัที่
คาํนวณผลตอบแทน 

ท ัง้นี ้มกีารเปลีย่นแปลงดชันชีีว้ดั เป็น ดชัน ีFTSE World Government Bond 10+ Years USD 
(Hedged) ซึง่เป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัรา
แลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน (75%) , ดชัน ีMSCI AC World ซึง่เป็น
ดชันเีปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่
สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน (25%) ซึง่เป็นดชันเีปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานของกองทนุหลกั 
(Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน (75%) 
เนือ่งจาก FTSE taking over Citi ซึง่มผีลใชบ้งัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 กมุภาพนัธ ์2562 เป็นตน้ไป 

 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 
 
ผลการดําเนนิงาน 

 
 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี คอื -11.6956% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 4.65% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Foreign Investment Allocation  

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00442/UIF-A  

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2562 

 

 

 

 

-10.30% 

7.71% 
6.24% 

-0.29% 
-1.47% 

7.44% 
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UIF-A Benchmark 

* ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
- ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2562 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

- คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00442/UIF-A 
 

 

ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Foreign Investment Allocation ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มกราคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 4.87% 1.74% 25 -2.94% 50 -5.80% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.49%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด -0.78% -1.42% 75 -4.53% 75 2.20% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.55%

ความผันผวนของกองทุน 1.41% 3.07% 5 4.29% 25 5.50% 25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.65%

ความผันผวนของตัวชี้วัด 1.21% 2.26% 5 3.54% 25 4.98% 25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.24%

Percentileกองทุน ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุนYTD 3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 
 

 
  
  

ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 มกราคม 2562 

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

 

 

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

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 2 กมุภาพันธ ์2559 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้ : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป : ไมกํ่าหนด 
 

การรบัซือ้คนื 

วนัทําการรบัซือ้คนือตัโนมตั ิ: กองทนุจะพจิารณารับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัใิหแ้ก ่  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ตามดลุพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยพจิารณาจากการ 
จา่ยผลตอบแทนของกองทนุหลกัทีก่องทนุไปลงทนุ หรอืจากกําไรสทุธ ิและ/หรอืกําไร
สะสมของกองทนุ ทัง้นีบ้รษัิทจัดการจะประกาศวันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัใิหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื-แบบอตัโนมตั ิ :  ภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันถดัจากวัน
คํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุอตัโนมตั ิโดยมใิหนั้บรวมวันหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการ
จัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่
บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุทําการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซต์
ของบรษัิทจัดการ 
 
วนัทําการรบัซือ้คนืปกต ิ : ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํ่า :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื : ภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันถัดจากวันคํานวณ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันทําการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการ
จัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่
บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุทําการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ใน
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุ:  สามารถดวูันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิ   
รายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 2 กมุภาพันธ ์2559 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 2 กมุภาพันธ ์2559 

นายวจัิกขณ์ ณ เชยีงใหม ่ 16 กรกฎาคม 2561 

*ปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

http://www.uobam.co.th/�
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ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) Private Bank : โทรศัพท ์0-2626-7777 

2. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2343-3000 

3. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2299-1111 

4. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทรี ่กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2205-7000 ตอ่ 8888 

5. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5000, 0-2287-6000 

6. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7384, 0-2659-8402 

7. บรษัิทหลักทรัพย ์เคท ีซมีโิก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

8. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-1755, 0-2635-1718 

9. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2949-1500 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์ภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

11. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2646-4540, 0-2646-9987-8 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2217-8852 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2657-7171 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2231-1111  ตอ่ 658, 679, 684, 699 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2632-0777, 0-2231-3777 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2846-8689 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2648-1111 ตอ่ 1438, 1447, 1475 

18. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์0-2299-8000 

19. บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2680-5033 

20. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศัพท ์0-2861-5508 

21. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2888-8888 

22. ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2111-1111 

23. ธนาคารทสิโก ้: โทรศัพท ์0-2633-6000 

24. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ ( ประเทศไทย ) จํากดั : โทรศัพท ์0-2009-8888 

25. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท จํากดั : โทรศพัท ์0-2620-6830-36 

26. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2107-1860 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 13.53% 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

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 : wealthservice@uobam.co.th 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

http://www.uobam.co.th/�
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• การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก         
จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

• ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

• การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วย
ลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ 
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2562  แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและ
ขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 

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

รว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 

อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบถงึ
ปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณจาก
มลูคา่ทีตํ่่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมลูค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่าํคญัเพิม่เตมิ 

1.ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk)  

(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี ้ เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซ ึง่ขึน้กับปัจจัยภายนอก เชน่ 
สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลง
ในทศิทางตรงขา้มกับการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัว
สงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ีอ่อกใหมก่็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้
ขายในระดับราคาทีตํ่่าลง โดยกองทุนรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทุน (portfolio duration) สงูจะมโีอกาส
เผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ตํ่ากวา่  

(2) กรณีกองทนุรวมตราสารทนุ หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูค่าของหลักทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนจะเปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็น
ตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมคี่า SD สงู แสดงว่ากองทุน
รวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2.ความเสีย่งของประเทศทีล่งทุน (Country and Political Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ภายในประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนเชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ 
หรอืสาเหตอุืน่ๆ จนทําใหไ้มส่ามารถชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีกํ่าหนด 

3.ความเสีย่งของการนําเงนิออกจากประเทศทีล่งทุน (Repatriation Risk) เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอ้กําหนด กฎเกณฑ์ หรือ
นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตุอืน่ๆ ทีอ่าจทําใหไ้มส่ามารถชําระหนี้ไดต้รงตาม
ระยะเวลาทีกํ่าหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทนุเกดิความเสีย่งจากสญัญาสวอป และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์ได ้ซึง่มผีล
ตอ่ผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บจากการลงทนุ  

4.ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของ
อัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิ
บาทออ่น แต่ขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุน
รวมลงทุนในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเชน่กัน 
ดังนัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคัญในการบรหิารความเสีย่งจากดังกล่าว ซึง่
ทําไดด้ังตอ่ไปนี ้คอื 

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะ
ป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่ 

5.ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) 
สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้บางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพยพ์ื้นฐาน ดังนัน้หาก
กองทุนมกีารลงทุนในหลักทรัพยด์ังกล่าวย่อมทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
พืน้ฐาน (Underlying Security)  

6.ความเสีย่งจากการลงทนุในกองทนุอสงัหารมิทรพัย ์(REITs) 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทนุ 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: ไมกํ่าหนด 

การจา่ยเงนิปนัผล : ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ
ของกองทนุ: 

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

ขอ้มูลความสัมพันธ์ระหว่างบรษัิทจัดการและผูจั้ดการกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) และการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมคา่ใชจ้า่ย 

1.  โครงสรา้งการถอืหุน้ระหวา่งบรษิทัจดัการ และ UOBAMSG 

ปัจจบุนั บรษัิทจัดการม ีUOB Asset Management LTD. (Singapore) (“UOBAMSG”) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ มสีัดสว่น
การถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดของบรษัิทจัดการ โดยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของ UOBAMSG เป็นหนึง่ใน
คณะกรรมกรรมการของบรษัิทจัดการซึง่รับผดิชอบในการวางกลยทุธแ์ละกํากบัดแูลการดําเนนิธรุกจิโดยรวมของบรษัิท
จัดการ แต่ไม่รวมถงึการบรหิารจัดการประจําวัน (day-to-day operation) และการลงทุนของกองทุนภายใตก้ารบรหิาร
จัดการของบรษัิทจัดการ 

2.   รายละเอยีดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย  

กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) ทีบ่รหิารโดย UOBAMSG โดยมกีารจ่าย
คา่ธรรมเนยีมบรหิารกองทนุ (Management Fee) และคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่า
นายทะเบยีน เป็นตน้ ใหแ้กก่องทุน Master Fund ตามมาตรฐานการปฏบิัตใินอตุสาหกรรมหลักทรัพยจั์ดการกองทุน
โดยทั่วไปของการลงทุนรูปแบบ Feeder fund หรอื Fund of funds ทีล่งทุนในต่างประเทศ และเป็นการดําเนนิธุรกจิ
ในทางปกตทิี ่UOBAMSG ไดเ้รยีกเก็บจากผูล้งทนุอืน่ ๆ ในประเภทเดยีวกนัเป็นการทั่วไป ตามรายละเอยีดทีกํ่าหนดใน
หนังสอืชีช้วนของกองทนุ Master Fund    

บรษัิทจัดการมคีวามเห็นวา่ การลงทนุในกองทนุ Master Fund ไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เนือ่งจาก
กองทนุรวมของบรษัิทจัดการไดรั้บสทิธปิระโยชน ์และมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบตามขอ้กําหนดและเงือ่นไขของกองทุน 
Master Fund อยู่ในระดับมาตรฐานทีเ่ทยีบเท่าหรอืไมด่อ้ยกว่าสทิธปิระโยชน์และหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีก่องทุน 
Master Fund ของ UOBAMSG เสนอหรอืเรยีกเก็บจากผูล้งทนุประเภทสถาบนัรายอืน่ๆ  
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ขอ้ตกลงและเง ือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  

• 5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

• 25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

• 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 

• 75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

• 95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทลต์ามตาราง        
จะทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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