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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
 

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2 เป็นกองทนุรวมตราสารหนีท่ี้มีกลยทุธ์การลงทนุครัง้เดียว 
(buy and hold) ลกัษณะของผลตอบแทนจะมีการจ่ายผลตอบแทนแบบซบัซ้อน โดยกองทนุจะแบง่เงินลงทนุออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
 
 (1) กองทนุมีนโยบายลงทนุในตราสารหนีแ้ละ/หรือเงินฝากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตัว๋แลกเงินของธนาคารพาณิชย์ 
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนีท่ี้ออกโดยบริษัทเอกชนทัว่ไป เป็นต้น โดยจะลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความ
น่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) รวมทัง้อาจมีการลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non Investment Grade) และตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated 
Securities) นอกจากนีอ้าจลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้โดยจะลงทนุในตราสารข้างต้น รวมกนัทัง้สิน้
ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 89 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทนุในสว่นนีเ้ติบโตเป็นร้อยละ 100 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
(2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 11 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพ่ือลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เช่น สญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือ สญัญาออปชัน่ (Call option) ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกบั
สินทรัพย์ต่างประเทศท่ีกองทนุอ้างอิง คือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc นอกจากนี ้กองทนุ
อาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) 
โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ 
 

มลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 อยู่ท่ีระดบั 12.24 
มากกวา่ระดบัตอนเร่ิมตัง้กองท่ีระดบั 11.95 

 
เน่ืองในโอกาสท่ีกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2 ครบรอบปีบัญชีในวันท่ี                 

31 พฤษภาคม 2563 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2 มีมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ 638,736,433.36 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 10.1939 บาท  

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไดนามิค 

บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2 และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์
สงูสดุของทา่นด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 
 

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

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายลี  ไหว  ไฟ  ประธานคณะกรรมการ 
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 ไดนามิค บอนด ์คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ ฟันด ์3Y2 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 ถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม

1 นางสาววรรณจนัทร์     อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์              กงัวานเกียรติชยั* 

3 นายกาย                      ศิริพรรณพร* 

4 นายฐิติรัฐ                    รัตนสงิห์* 

5 นางสาวสริิอนงค์          ปิยสนัติวงศ์ 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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          ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

    วันจดทะเบียนกองทุน     27 ม.ิย. 62 

    วันสิน้สุดรอบบัญชี        31 พ.ค. 63 

  

 

  หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
   2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
   3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี 

-  ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน:  ไมมี่ 

-  เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

-  ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนั
ถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไดนามิค บอนด ์คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ ฟันด ์3Y2 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 ถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 563.06 0.0847

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 187.13                       0.0321 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ               -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 623.76 0.1070

คา่ธรรมเนียมผู้จดัการร่วมในต่างประเทศ 521.44 0.0773

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                     -                                   -   

คา่ธรรมเนียมการจดัตัง้กองทนุรวม 10,056.67 1.6050

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                     -                                   -   

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ* - -

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 11,952.06 1.9061 

หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

 **   ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้
จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไดนามิค บอนด ์คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ ฟันด ์3Y2
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

Rate AAA 5,070,143.50

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นกู้ 5,070,143.50

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 663,680.19

เงนิฝาก 1,954,821.50

หุ้นกู้ของ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 5,070,143.50

หนีส้นิอ่ืน -11,974,163.91

ทรัพย์สนิอ่ืน 437,373.75

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (USD) 1,291,141.31

อ่ืนๆ -11,536,790.16

BIDU27SX 39,439,765.03

Rate A 110,888,163.02

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  CAYMAN ISLANDS

หุ้นกู้ 151,006,272.47

Rate A2 40,118,109.45

QIBK25SX 38,749,512.27

CHCO27SX 32,698,885.72

Rate A- 39,248,432.30

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  HONG KONG

หุ้นกู้ 39,248,432.30

SECO24SX 40,118,109.45

Rate BBB- 38,609,910.20

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  INDIA

หุ้นกู้ 38,609,910.20

HAOH26SX 39,248,432.30

Rate BBB 48,042,446.73

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  INDONESIA

หุ้นกู้ 48,042,446.73

ADSE21SX 38,609,910.20

Rate BBB 40,979,252.24

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND

หุ้นกู้ 40,979,252.24

INDO23SX 48,042,446.73

RURA24SX 40,979,252.24
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%NAV

0.31

0.31

0.31

18.40

6.11

6.11

6.20

6.20

6.09

6.09

6.00

6.00

6.00

6.31

6.31

6.31

6.31
14.31

1.95

1.95

6.35

6.05

0.09

0.21

6.01

6.01

11.03

11.03

5.01

6.02

-5.37

-5.37
100.00

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไดนามิค บอนด ์คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ ฟันด ์3Y2
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั
มูลค่าตามราคาตลาด

Rate A+ 2,005,601.98

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  JAPAN

หุ้นกู้ 2,005,601.98

Rate A1 39,065,406.18

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  KOREA

หุ้นกู้ 117,677,752.40

TOYO227S 2,005,601.98

GSCC26SX 39,659,849.59

Rate Baa1 39,659,849.59

KORE24SX 39,065,406.18

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  NETHERLANDS

หุ้นกู้ 38,359,664.67

DAES25SX 38,952,496.63

Rate BBB 38,952,496.63

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  USA

หุ้นสามัญ 40,339,060.80

EQPT23SX 38,359,664.67

Rate BBB 38,359,664.67

หุ้นกู้ 91,516,589.84

Warrant 3Y linked to UDB fund guaranteed by JPMorgan Chase Bank, N.A 40,339,060.80

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 40,339,060.80

สญัญาวอร์แรนท์ 40,339,060.80

Rate BBB+ 40,606,504.51

AT&T226S 12,483,343.12

Rate A- 12,483,343.12

LOW224SX 1,328,971.43

LOW224S 564,812.69

HYNM26SX 38,712,720.39

GM226SX 38,426,742.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ VIRGIN ISLANDS

หุ้นกู้ 70,530,608.78

Rate BBB 38,426,742.21

HRIN25SX 38,481,039.54

BJGA25SX 32,049,569.24

Rate A 70,530,608.78

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 639,457,415.20

-34,346,352.05สญัญาฟอร์เวิร์ด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน -34,346,352.05
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถึงระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ําท่ีสดุ มีความสามารถสงูสดุในการชําระเงินต้นและ
ดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา แทบจะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืน 

AA ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํามาก 
A ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํา 
BBB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง 
BB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงู 
B ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงูมาก 
C ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงท่ีสงูท่ีสดุ ท่ีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลาการเปล่ียนแปลงของ

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่างมี
นยัสําคญั 

D ตราสารหนีท่ี้ไมส่ามารถชําระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 
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%NAV

รายงานสรปุเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไดนามิค บอนด ์คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ ฟันด ์3Y2

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนีท้ี่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

0.00

(ก) พนัธบตัร 0.00 0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็น

ผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํา้ประกนั

5,070,143.50 0.79

หมายเหต ุ *   มลูคา่ตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารท่ีตวัตราสารได้รับ rating ในระดบั Investment grade ไว้ด้วย

15.00    สดัสว่นสงูสดุ(Upper Limit) ท่ีบริษัทจดัการคาดวา่จะลงทนุในกลุม่ (ง)

(ค) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดบั investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง 

ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํา้ประกนั

0.00 0.00

(ง)* ตราสารท่ีมีบริษัทได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากวา่ investment grade 

หรือ ไมม่ี rating เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํา้ประกนั

0.00
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38,609,910.20

12,483,343.12

5,070,143.50

39,439,765.03

32,049,569.24

32,698,885.72

38,952,496.63

38,359,664.67

38,426,742.21

39,659,849.59

39,248,432.30

38,481,039.54

38,712,720.39

48,042,446.73

39,065,406.18

564,812.69

1,328,971.43

38,749,512.27

40,979,252.24

40,118,109.45

2,005,601.98
643,046,675.11

AA- 7/07/2565 -11,580,336.00

AA+ 7/07/2565 -1,477,003.97

AA+ 7/07/2565 -20,115,601.42

AA+ 7/07/2565 -1,173,410.66

คู่ สัญญา อันดับความ
น่าเชื่อถอื

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

สญัญาท่ีอ้างอิงกบัอตัราแลกเปล่ียน

-1.81สญัญาฟอร์เวิร์ด

ป้องกนัความเสีย่ง

-0.18-1,173,410.66ป้องกนัความเสีย่ง

รวม

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

%NAV

ป้องกนัความเสีย่ง

-3.15-20,115,601.42

-0.23-1,477,003.97

กาํไร/ขาดทุนมูลค่าตาม
ราคาตลาด

วัตถุประสงค์ประเภทสัญญา วันครบกาํหนด

ป้องกนัความเสีย่ง -11,580,336.00

3/04/2565SECO24SX A-SAUDI ELEC GLOBAL SUKUK 1,200,000.00

2/07/2565TOYO227S A+TOYOTA MOTOR CORP 61,000.00

23/05/2565QIBK25SX AQIB SUKUK LTD 1,200,000.00

5/04/2565RURA24SX Baa2RUSSIAN RAIL(RZD CAP) 1,200,000.00

15/04/2565LOW224S Baa1LOWE'S COS INC 17,000.00

15/04/2565LOW224SX Baa1LOWE'S COS INC 40,000.00

29/03/2565INDO23SX Baa2PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 1,465,000.00

24/04/2565KORE24SX AKOREA RESOURCES CORP 1,200,000.00

29/05/2565HRIN25SX Baa1HUARONG FINANCE 2019 1,200,000.00

20/06/2565HYNM26SX Baa1HYNDAI MOTOR MANUFACTUR 1,200,000.00

12/06/2565GSCC26SX BBBGS CALTEX CORP 1,200,000.00

19/06/2565HAOH26SX Baa2BLUESTAR FIN HOLDINGS 1,200,000.00

3/03/2565EQPT23SX Baa2EQUATE PETROCHEMICAL BV 1,200,000.00

30/05/2565GM226SX BBB-GENERAL MOTORS FINL CO 1,200,000.00

5/07/2565CHCO27SX ACSCEC FINANCE CAYMAN II 1,000,000.00

7/05/2565DAES25SX Baa2MIRAE ASSET DAEWOO CO 1,200,000.00

1,200,000.00

31/05/2565BJGA25SX A3BEIJING GAS SG CAPITAL 1,000,000.00

4/04/2565BAY224A AAAธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)

7/06/2565BIDU27SX A3BAIDU INC

19/01/2565ADSE21SX BBB-ADANI PORTS AND SPECIAL

30/06/2565AT&T226S BBBAT&T INCUS TREASURY N/B

ชื่อตราสาร

หุ้นกู้

อันดับความ
น่าเช่ือถือ

ประเภท ผู้ออก ผู้คํา้/ผู้รับรอง
ผู้สลักหลัง

มูลค่า
หน้าตั๋ว

1,200,000.00

374,000.00

5,000,000.00

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไดนามิค บอนด ์คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ ฟันด ์3Y2

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
กาํหนด
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไดนามิค บอนด ์คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ ฟันด ์3Y2 

ตัง้แต่วนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 ถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไดนามิค บอนด ์คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ ฟันด ์3Y2 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

 
 
 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

-ไมมี่- - - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่
ได้รับ 

เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

-ไมมี่- - - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 ถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม  2563 

 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

-ไมมี่- 

 
หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  
หรือท่ี Website ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 
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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไดนามิค บอนด ์คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ ฟันด ์3Y2  

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 ถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม 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 ไดนามิค บอนด ์คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ ฟันด ์3Y2 

ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

 

 

 
หมายเหต ุ: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ไมมี่ -
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไดนามิค บอนด ์คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ ฟันด ์3Y2                                               
สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 ถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม  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 
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บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชั้ น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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


