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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
 

สรุปภาพรวมตลาด 

ในช่วงคร่ึงปีหลังของปี 2562 ตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญกับเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว โดยเฉพาะในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมและ         
การนําเข้า-ส่งออก รวมถึงปัจจยัลบจากสงครามทางการค้าท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้ หลงัจากสหรัฐอเมริกาปรับขึน้อตัราภาษีนําเข้าของ
สินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายรายการ อีกทัง้ยงัเพิ่มขนาดและอตัราการเก็บภาษีหลายครัง้ตลอดปี 2562 อย่างไรก็ตาม 
ถึงแม้ว่าตลาดหุ้นโลกจะมีความผนัผวนแต่สามารถปรับตวัเป็นบวกได้จากนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางทัว่โลก ทัง้ใน
กลุม่ประเทศพฒันาและกลุม่ประเทศกําลงัพฒันา โดยท่ีสําคญัได้แก่การลดอตัราดอกเบีย้ของเฟดถึงสามครัง้ต่อเน่ือง ซึ่งมีสว่นช่วยเพิ่ม
ความมัน่ใจในตลาดทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจโลกให้ฟื้นตวัได้ในช่วงท้ายของปี 2562 ตลาดหุ้นสามารถปรับขึน้ได้ต่อเน่ือง จนกระทั่ง 
ตลาดหุ้นโลกต้องพบกับความผันผวนครัง้ใหญ่ในประวติัศาสตร์ตลาดหุ้น สืบเน่ืองจากการพบโรคระบาดในมณฑลอู่ฮั่น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โรคระบาดดงักล่าวเร่ิมลกุลามทัว่สาธารณรัฐประชาชนจีนและเกิดการระบาดทัว่โลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศต่าง  ๆ  
ทัว่โลกต้องปิดประเทศ ธุรกิจหลาย  ๆ ธุรกิจต้องปิดและหยดุชะงกั สง่ผลลําดบัถดัมาให้เศรษฐกิจเข้าสูภ่าวะถดถอย (Technical Recession)  
ตลาดหุ้นทัว่โลกปรับตวัลดลงรุนแรง โดยปรับตวัลดลงจากจดุสงูสดุ 30-40% ในครัง้นีรั้ฐบาลและธนาคารกลางทัว่โลกสามารถออกมาตรการ
ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ การให้เงินช่วยเหลือ การลดอตัราดอกเบีย้นโยบายเหลือร้อยละ 0 การเข้าซือ้หนีต้่าง  ๆสง่ผลให้ตลาดหุ้นผ่าน
จดุต่ําสดุและฟืน้ตวัได้อย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ตลาดหุ้นยงัคงสามารถปรับตวัขึน้ได้ต่อเน่ืองในช่วงไตรมาสท่ี 3  ปี 2563 
เน่ืองจากเฟดยงัคงให้คํามัน่สญัญาวา่จะยงัคงใช้นโยบายผอ่นคลายตอ่เน่ือง อีกทัง้ตวัเลขชีนํ้าทางเศรษฐกิจเร่ิมสง่สญัญาณฟืน้ตวัอีกด้วย 
 

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ CIS กองทนุ Infra กองทนุ property กองทนุ Private equity หรือกองทนุอีทีเอฟ 
(ETF) (กองทนุปลายทาง) ตัง้แต่ 2 กองทนุขึน้ไปกองทนุปลายทางอาจมีนโยบายลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดงันี ้ ตราสารทนุ ตราสารหนี ้โครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางเลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํา้มนัดิบ 
และ/หรือสินค้าโภคภณัฑ์ และ/หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใดตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนดกองทนุปลายทางอาจลงทนุหรือ
มีไว้ซึง่ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ (Unrated) และตราสารทนุท่ีไม่ได้จดัทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึน้อยู่กบันโยบายการ
ลงทนุของกองทนุปลายทางนัน้ๆทัง้นีก้องทนุจะลงทนุในกองทนุปลายทางโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ และกองทนุจะลงทนุในกองทนุใดกองทนุหนึง่โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 79  ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ลดลงร้อยละ 0.26 เปรียบเทียบ  
กบัอตัราตอบแทนเป้าหมาย ร้อยละ 6 ตอ่ปี 
 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
30 ก.ย. 2562* – 31 ส.ค. 2563 

กองทนุ -0.26% 

*วนัจดัตัง้กองทนุ 

 
เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยไูนเตด็ ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ ครบรอบปีบญัชีในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563  บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้งให้

ทราบว่ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป  ฟันด์ หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 2,360,310,456.93 บาท หรือ
คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั  9.9745 บาท และกองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม มี
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 2,835,429.03 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 9.9748 บาท  

 
บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์           

และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงั
รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้
จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 
 

(นายวนา พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 
 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ                                                    ประธานกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
                                            และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ  
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์  
เลขท่ี 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ฮารโ์มนี-ป๊อป ฟันด ์

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 
สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั* 

3 นายกาย                          ศิริพรรณพร* 

4 นายฐิติรัฐ                        รัตนสิงห์* 

5 นางสาวสริิอนงค์              ปิยสนัติวงศ์ 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ 6                    

ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน     30 ก.ย. 62  

วันสิน้สุดรอบบัญชี         31 ส.ค. 63 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป  

 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม  
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หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา 
 2) ผลตอบแทนต่อปี 
 3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

 

- ดชันีชีว้ดั : อตัราผลตอบแทนร้อยละ 6 ตอ่ปี  

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็น
สิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีกองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน 

1. กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล อนิคัม สตราทีจคิ บอนด์ ฟันด์ (UGIS-N)  

 ข้อมูลการลงทุน 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มถุินายน 2563 

 
ช่ือทรัพย์สนิและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก  
ทรัพย์สนิ 5 อันดับแรกของกองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล อนิคัม สตราทีจคิ บอนด์ ฟันด์ 

ทรัพย์สนิ % ของ NAV 

หน่วยลงทนุ : PIMCO GIS-INCOME Fund (Class I) (IE00B87KCF77) 90.85 
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 ผลการดาํเนินงานของกองทุน 

 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด  

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

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -2.56% 6.64% 25 -2.56% 75 -1.18% 75 1.27% 50 N/A N/A N/A N/A 2.00% 

ผลตอบแทนตัวชีว้ดั 6.21% 2.58% 75 6.21% 5 8.60% 5 4.94% 5 N/A N/A N/A N/A 4.81% 

ความผันผวนของกองทนุ 7.36% 3.34% 25 7.36% 25 7.52% 75 5.84% 75 N/A N/A N/A N/A 5.50% 

ความผันผวนของตัวชีว้ดั 4.27% 1.32% 5 4.27% 5 5.10% 25 3.27% 25 N/A N/A N/A N/A 3.10% 

- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทนุ
รวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

คณุสามารถดขู้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00508/UGIS-N 

ดัชนีชีวั้ด คือ  

1) ดชันี Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD  ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเส่ียง   
อตัราแลกเปล่ียน เพ่ือเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนการทําสญัญาป้องกนัความเส่ียงด้าน
อตัราแลกเปล่ียนประมาณร้อยละ 90  

2) ดชันี  Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงิน
บาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน ตามสดัสว่นท่ีไมไ่ด้ทําสญัญาป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนประมาณร้อยละ 10 

 
 ความผันผวนของผลการดาํเนินงาน (standard deviation) คือ 5.50% ต่อปี 

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563) 

* คณุสามารถดขู้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00508/UGIS-N 
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2. กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อนิคัม โฟกัส ฟันด์ (UIF-N)  

 ข้อมูลการลงทุน 

 

 
ช่ือทรัพย์สนิและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 

ทรัพย์สนิ 5 อันดับแรกของกองทุนเปิด ยูไนเตด็ อนิคัม โฟกัส ฟันด์   

ทรัพย์สนิ % ของ NAV
1.    หน่วยลงทนุ : United Income Focus Trust - class USD 98.86 
2.    เงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) 0.20 
 

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

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -9.69% 4.98% 75 -9.69% 75 -6.75% 75 -2.60% 95 N/A N/A N/A N/A 0.61% 

ผลตอบแทนตัวชีว้ดั 3.02% 4.91% 75 3.02% 5 5.01% 25 3.67% 25 N/A N/A N/A N/A 3.70% 

ความผันผวนของกองทนุ 9.29% 3.55% 5 9.29% 5 9.81% 25 9.21% 50 N/A N/A N/A N/A 7.97% 

ความผันผวนของตัวชีว้ดั 11.05% 5.56% 5 11.05% 25 12.09% 50 7.12% 5 N/A N/A N/A N/A 6.64% 

- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทนุ
รวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- คณุสามารถดขู้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund//00441/UIF-N  

 
 ดัชนีชีวั้ด คือ 

1) ดชันี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั 
(Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (35%) 

2) ดชันี MSCI Emerging Markets Net Total Return ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) 
ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (5%) 

3) ดชันี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (25%) 

4) ดชันี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
กองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (15%) 

5) ดชันี FTSE World Government Bond 10+ Years USD (Hedged) ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั 
(Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (20%) 

 

  ความผันผวนของผลการดาํเนินงาน (standard deviation) คือ 7.97% ต่อปี  

 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563) 

 

*คณุสามารถดขู้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund//00441/UIF-N  
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ฮารโ์มนี-ป๊อป ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 2,676.07 1.0700

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 349.16 0.0214

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ              -                        -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 3,491.65 0.2140

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ          -                       -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                 -                    -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก              -                         -   

คา่สอบบญัชี 40.00 0.0023

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ* 1.80 0.0001

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 6,558.68 1.3078 

รายได้ 
จาํนวนเงนิ 
หน่วย : บาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ 157,504.70 0.0089

หมายเหต ุ *  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ฮารโ์มนี-ป๊อป ฟันด ์

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม   

1 UOB KAY HIAN PTE. LTD.               598,919.32 100.00

   รวม            598,919.32                          100.00 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 1,818,815,543.47

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ฮารโ์มนี-ป๊อป ฟันด์
ณ วนัท่ี   31  สิงหาคม  2563

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชนา่ อิควิตี ้ฟันด์ 71,992,621.86

กองทนุเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด์ 28,193,804.02

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1,818,815,543.47

หนว่ยลงทนุ 1,818,815,543.47

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั โฟกสั ฟันด์ 981,049,688.93

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ควอลติี ้โกรท ฟันด์ 146,976,696.40

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ - N 475,218,553.09

เงนิฝาก 183,249,369.88

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ 95,730,450.51

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชนา่ อินเดีย-N 19,653,728.66

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  (USD) 50,331,386.75
อื่นๆ -50,953,396.74

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 132,917,983.13

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  LUXEMBOURG

หุ้นสามัญ 73,806,739.43

หนีส้นิอ่ืน -52,471,899.18

ทรัพย์สนิอ่ืน 1,518,502.44

Wellington Global Innovation Fund 73,806,739.43

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 73,806,739.43

หนว่ยลงทนุ 73,806,739.43

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 314,487,803.17

หนว่ยลงทนุ 314,487,803.17

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  SINGAPORE

หุ้นสามัญ 314,487,803.17

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  USA

หุ้นสามัญ 23,022,424.80

United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) 218,823,729.27

United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176) 95,664,073.90

SPDR GOLD SHARES 23,022,424.80

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 23,022,424.80

หนว่ยลงทนุ 23,022,424.80

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,363,145,885.96

717,401.95สญัญาฟอร์เวิร์ด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน 717,401.95
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    ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ฮารโ์มนี-ป๊อป ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

173.32%
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

 กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ฮารโ์มนี-ป๊อป ฟันด ์  

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

-ไมมี่- - - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์

ที่ได้รับ
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั ข่าวสาร และ   
บทวิเคราะห์ 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ
ประกอบการตดัสนิใจลงทนุ 2 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  
หรือท่ี Website ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
UOB ASSET MANAGEMENT LTD 
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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ฮารโ์มนี-ป๊อป ฟันด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 

-ไมมี่- - - - - - 
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ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงได้ท่ี 

Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ฮารโ์มนี-ป๊อป ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ไมมี่- 
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ฮารโ์มนี-ป๊อป ฟันด ์

                              สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

 

 เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 
ความเหน็ชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

แก้ไขตามประกาศ 
สน.38/2562 

31 ตลุาคม 2562 31 ตลุาคม 2562 

สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุ
หรือแก้ไขวิธีจดัการ 

วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
แก้ไขตามประกาศ 
ทน.13/2562 

สทิธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

เพิ่มชนิดหน่วยลงทนุ 19 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563 การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบี (ประเทศไทย) จาํกัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 


