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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
สรุปภาพรวมตลาด 

หลงัธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาพร้อมทํา QE ไม่จํากดัวงเงิน และลดดอกเบีย้ลงเหลือร้อยละ 0 สง่ผลให้เส้นอตัรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับตวัลง ซึง่เป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกท่ีย่ําแยห่ลงัจากมีมาตรการปิดเมืองในหลายๆ
ประเทศ จากการอดัฉีดสภาพคล่องเข้าตลาด ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาวมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้มากกว่า
พนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ ในขณะท่ีความผนัผวนในตลาดตราสารหนีเ้พิ่มขึน้สูจ่ดุสงูสดุ อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือจากภาครัฐ
และธนาคารกลางในอนาคตจะสามารถช่วยลดความไม่แน่นอนในตลาดและพยุงเศรษฐกิจโลก โดยมาตรการต่อไปของ
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา คือการเข้าซือ้ ตราสารหนีภ้าคเอกชนรวมถึงการควบคมุเส้นอตัราผลตอบแทน ในสว่นของกลยทุธ์
การลงทนุ กองทนุเรายงัคงเลือกลงทนุในหุ้นกู้ ท่ีมีอตัราดอกเบีย้สงูแต่ไม่เส่ียงจนเกินไปในปี 2563 สภาพคล่องมหาศาลจาก
หลายๆธนาคารกลางทัว่โลกและความต้องการลงทนุในสินทรัพย์ในเอเชียเป็นปัจจยัหนุนสําหรับการลงทุนในตราสารหนีใ้น
เอเชีย เรายงัคงเลือกหุ้นกู้ ด้วยความระมดัระวงั และพิจารณาความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ ในการผ่านวิกฤติไวรัสโคโรน่าและ
เลือกลงทนุในบริษัทท่ีสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาวะโลกหลงัวิกฤตนีไ้ด้ 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

กองทนุเน้นลงทนุในตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินท่ี
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทัง้ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล หรือผู้ คํา้ประกัน โดยอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ี
สามารถลงทนุ ได้ (Investment grade) และอาจลงทนุ ในตราสารหนีท่ี้ให้ผลตอบแทนสงู (high yield bonds) และ/หรือตราสาร
หนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุ ได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ (unrated bond) ทัง้นี ้กองทนุจะนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 
สดัสว่นเงินลงทนุตามมลูคา่ยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

Asset Allocation %/NAV 

พนัธบตัรรัฐบาลจากประเทศกําลงัพฒันา 29.79 

กองทนุหุ้นกู้ระดบัน่าลงทนุ บริหารโดย UOBAM 22.06 
หุ้นกู้ ในระดบัน่าลงทนุจากทัว่โลก 20.92 
หุ้นกู้ ท่ีให้ผลตอบแทนสงูจากภมิูภาคเอเชีย 18.29 
เงินสด 8.94 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ 
  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.49 
เปรียบเทียบกบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานท่ีเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.29 

 
กองทุนเปิด ยูไนเตด็ แพลตนัิม อนิคัม   

ออพพอร์ทูนิตีส์้ พลัส ฟันด์ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 มิ.ย. 2562 – 31 พ.ค. 2563 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 มิ.ย. 2561 – 31 พ.ค. 2562 

กองทนุ 3.49% 3.50% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) 4.29% 4.54% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : ดชันี JP Morgan Emerging Markets Bond Index ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 15% ,    
ดชันี ้BofA Merrill Lynch global high yield ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 25%, อตัราดอกเบีย้ระหว่างธนาคารใน
ตลาดลอนดอน (LIBOR) สําหรับระยะเวลา 3 เดือน บวกด้วย credit spread ของตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบั BBB ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือ
เทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 20%, ดชันี BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ี
คํานวณผลตอบแทน 25%, ดชันี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบ
คา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 15% 

 

เน่ืองในโอกาสท่ีกองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตีส์้ พลัส ฟันด์ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันท่ี            
31 พฤษภาคม 2563 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 599,896,365.67 บาท หรือ    
คิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 11.0403 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563) 
 

บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยไูนเต็ด แพลตินมั 
อินคมั ออพพอร์ทูนิตีส์้ พลสั ฟันด์ และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์
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 

 
 

ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

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 แพลตินัม อินคมั ออพพอรท์ูนิต้ีส ์พลสั ฟันด ์

                                                          รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม  

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1.  นางสาววรรณจนัทร์   อึง้ถาวร* 

2.  นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั* 

3.  นายกาย ศิริพรรณพร* 

4.  นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ 

5.  นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์* 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน 22 ม.ิย. 59 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 31 พ.ค. 63 
 

 

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

- ดชันีชีว้ดั :  ดชันี JP Morgan Emerging Markets Bond Index ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ี
คํานวณผลตอบแทน 15% ,ดชันี ้BofA Merrill Lynch global high yield ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท ณ 
วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 25%, อตัราดอกเบีย้ระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) สําหรับระยะเวลา 3 เดือน บวกด้วย 
credit spread ของตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบั BBB ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ี
คํานวณผลตอบแทน 20%, ดชันี BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท 
ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 25%, ดชันี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value 
Hedged USD ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 15% 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แพลตินัม อินคมั ออพพอรท์ูนิต้ีส ์พลสั ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 7,401.18      0.8560 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 277.54          0.0321 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                 -     -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1,850.29   0.2140 

คา่ธรรมเนียมผู้จดัการร่วมในต่างประเทศ  2,321.80         0.2675 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                 -                 -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                     -             -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก              -        -   

คา่สอบบญัชี 66.50    0.0077 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ * 0.20 - 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 11,917.51    1.3773 

รายได้ 
จาํนวนเงนิ 
หน่วย : บาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ 186,880.79 0.0217 

หมายเหต ุ     *   คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

                   **   ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมตา่งๆ   

                           ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แพลตินัม อินคมั ออพพอรท์ูนิต้ีส ์พลสั ฟันด์
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 10,890,627.67

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

เงนิฝาก 63,120,441.70

ทรัพย์สนิอ่ืน 183,637.17

อื่นๆ -2,896,704.18

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) (USD) 52,229,814.03

Rate A- 26,768,181.97

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ AUSTRALIA

หุ้นกู้ 53,460,753.94

หนีส้นิอ่ืน -3,080,341.35

WPLA53SX 26,692,571.97

Rate BBB+ 26,692,571.97

MGRA73SX 26,768,181.97

อายคุงเหลอื 1-3 ปี 0.00

อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 0.00

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  BERMUDA

พันธบัตรรัฐบาล 28,791,372.10

อายคุงเหลอื 7 -10 ปี 28,791,372.10

อายคุงเหลอื 5-7 ปี 0.00

อายคุงเหลอื 3-5 ปี 0.00

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  CAYMAN ISLANDS

พันธบัตรรัฐบาล 27,016,129.30

อายคุงเหลอืมากกวา่ 10 ปี 0.00

BERM92SX 28,791,372.10

DUGB31SX 27,016,129.30

อายคุงเหลอื 1-3 ปี 27,016,129.30

อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 0.00

อายคุงเหลอื 7 -10 ปี 0.00

อายคุงเหลอื 5-7 ปี 0.00

อายคุงเหลอื 3-5 ปี 0.00

อายคุงเหลอืมากกวา่ 10 ปี 0.00
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แพลตินัม อินคมั ออพพอรท์ูนิต้ีส ์พลสั ฟันด์
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  CAYMAN ISLANDS

Rate BBB 33,624,247.70

หุ้นกู้ 97,998,175.85

SUNA07SX 13,148,419.69

Rate BB 13,148,419.69

SHAR49SX 33,624,247.70

CHFO12SX 6,558,069.48

CENC28SX 6,395,643.82

Rate BB- 31,688,648.73

Non-Rated 19,536,859.73

YUZH42SX 12,732,386.28

YUZH3OSX 6,002,549.15

CHOH9DSX 7,477,208.99

Rate Ba2 7,477,208.99

INVC45SX 19,536,859.73
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  HONG KONG

หุ้นกู้ 7,477,208.99

RPVI43SX 12,622,535.81

Rate BB 12,622,535.81

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  INDIA

หุ้นกู้ 12,622,535.81

IDAS8NSX 18,030,012.69

Rate Baa2 18,030,012.69

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  INDONESIA

หุ้นกู้ 18,030,012.69

RURA43SX 13,753,034.67

Rate BBB 13,753,034.67

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND

หุ้นกู้ 13,753,034.67
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แพลตินัม อินคมั ออพพอรท์ูนิต้ีส ์พลสั ฟันด์
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

MIZU14SX 25,988,015.35

Rate A1 25,988,015.35

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  JAPAN

หุ้นกู้ 25,988,015.35

PBRX21SX 15,708,538.11

Rate B 15,708,538.11

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  NETHERLANDS

หุ้นกู้ 15,708,538.11

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 128,815,970.84

หนว่ยลงทนุ 128,815,970.84

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  SINGAPORE

หุ้นสามัญ 128,815,970.84

Rate BBB 33,228,812.53

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ UNITED ARAB EMIRATES

หุ้นกู้ 33,228,812.53

United High Grade Corporate Bond Fund 128,815,970.84

Rate A+ 16,310,082.56

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  USA

หุ้นกู้ 16,310,082.56

EQPC42SX 33,228,812.53

Rate A 26,416,823.25

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ VIRGIN ISLANDS

หุ้นกู้ 52,617,815.12

BAC22OSX 16,310,082.56

MEON14SX 12,336,243.99

Rate BB- 12,336,243.99

HRAM7NSX 26,416,823.25

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน 7,869,721.50

CHGR9DSX 13,864,747.88

Rate B 13,864,747.88

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 599,911,916.88

7,869,721.50สญัญาฟอร์เวิร์ด
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28,791,372.10

27,016,129.30

16,310,082.56

6,395,643.82

6,558,069.48

13,864,747.88

7,477,208.99

33,228,812.53

26,416,823.25

18,030,012.69

19,536,859.73

12,336,243.99

26,768,181.97

25,988,015.35

15,708,538.11

12,622,535.81

13,753,034.67

33,624,247.70

13,148,419.69

26,692,571.97

6,002,549.15

12,732,386.28
403,002,487.02รวม

26/02/2567YUZH42SX B1YUZHOU PROPERTIES CO LTD

25/10/2565YUZH3OSX B1YUZHOU PROPERTIES CO LTD

5/03/2568WPLA53SX Baa1WOODSIDE FINANCE LTD

27/07/2563SUNA07SX B1SUNAC CHINA HOLDINGS LTD

17/09/2567SHAR49SX Baa2SHARJAH SUKUK LTD

1/03/2567RURA43SX Baa2RUSSIAN RAIL(RZD CAP)

12/03/2567RPVI43SX BB-RENEW POWER SYNTHETIC

26/01/2565PBRX21SX BPB INTERNATIONAL BV

12/04/2564MIZU14SX A-MIZUHO CORPORATE BANK LIMITED

18/03/2570MGRA73SX A-MIRVAC GROUP FINANCE LTD

3/04/2564MEON14SX Ba3MEI NIAN INVESTMENT LTD

21/05/2567INVC45SX -ICD SUKUK CO LTD

15/11/2571IDAS8NSX BBB-INDONESIA ASAHAN ALUMINI

7/11/2570HRAM7NSX Baa1HUARONG FINANCE II

21/02/2567EQPC42SX Baa2EQUATE SUKUK SPC LTD

15/07/2567CHOH9DSX Ba2CHONG HING BANK LTD

30/10/2563CHGR9DSX BBAOXIN AUTO FINANCE I LT

28/02/2564CHFO12SX BB-CFLD CAYMAN INVESTMENT

8/08/2565CENC28SX B1CENTRAL CHN REAL ESTATE

หุ้นกู้

21/10/2564BAC22OSX A2BANK OF AMERICA CORP

30/01/2566DUGB31SX -DUBAI DOF SUKUK LTD

15/11/2571BERM92SX A2GOVT OF BERMUDA

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
กาํหนดชื่อตราสาร

พันธบัตร

อันดับความ
น่าเชื่อถอื

ประเภท ผู้ออก ผู้คํา้/ผู้รับรอง
ผู้สลักหลัง

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แพลตินัม อินคมั ออพพอรท์ูนิต้ีส ์พลสั ฟันด์

ณ วนัท่ี   31  พฤษภาคม  2563
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AA+ 12/06/2563 7,869,721.50

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แพลตินัม อินคมั ออพพอรทู์นิต้ีส ์พลสั ฟันด์

ณ วนัท่ี   31  พฤษภาคม  2563

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

%NAVมูลค่าตาม
ราคาตลาด

วัตถุประสงค์ประเภทสัญญา วันครบกาํหนด

สญัญาท่ีอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น

1.31สญัญาฟอร์เวิร์ด ป้องกนัความเสีย่ง 7,869,721.50

กาํไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

คู่สัญญา อันดับความ
น่าเชื่อถอื

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แพลตินัม อินคมั ออพพอรท์นิูต้ีส ์พลสั ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

50.26% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แพลตินัม อินคมั ออพพอรท์ูนิต้ีส ์พลสั ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
 

รายช่ือ อันดับความน่าเช่ือถือโดยสถาบัน
การเงนิในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย

สถาบันในประเทศ 

- ไมมี่ - -  - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 
ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับ 

ผลประโยชน์

- - ไมมี่ - - -
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

UOB ASSET MANAGEMENT LTD 

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

 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ แพลตินมั อินคมั ออพพอร์ทนิูตีส์้ พลสั ฟันด์  17 

ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แพลตินัม อินคมั ออพพอรท์นิูต้ีส ์พลสั ฟันด ์
ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การดาํเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-ไมมี่-  -  -  -  -  - 
 
 
 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ แพลตินมั อินคมั ออพพอร์ทนิูตีส์้ พลสั ฟันด์  18 

ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 
ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 

 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงได้ท่ี 
Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 

 

 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ แพลตินมั อินคมั ออพพอร์ทนิูตีส์้ พลสั ฟันด์  19 

ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แพลตินัม อินคมั ออพพอรท์ูนิต้ีส ์พลสั ฟันด ์
ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

 

หมายเหต ุ: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไมมี่- 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ แพลตินมั อินคมั ออพพอร์ทนิูตีส์้ พลสั ฟันด์  20 

การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แพลตินัม อินคมั ออพพอรท์ูนิต้ีส ์พลสั ฟันด ์                                           
สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 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 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



















































กองทนุเปิด ยไูนเตด็ แพลตินมั อินคมั ออพพอร์ทนิูตีส์้ พลสั ฟันด์  21 

 
 

  
 
 

 
 
 

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 


