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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
สรุปภาพรวมตลาด 

ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 ตลาดหุ้นโลกกําลงัฟืน้ตวัจากวิกฤตโควิด และเผชิญกบัความผนัผวนก่อนการเลือกตัง้สหรัฐอเมริกา 
ในเดือนพฤศจิกายน  2563  นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต ชนะการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยตลาดทนุมีความหวงั
จากนโยบายของพรรคเดโมแครตถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีจะมีมากขึน้ การเก็บภาษี และสงครามการค้าระหว่างประเทศท่ีจะลดลง                 
ในขณะเดียวกนัการพฒันาวคัซีนโควิดเร่ิมท่ีจะมีประสิทธิภาพมากขึน้และเร่ิมแจกจ่ายประชาชนในช่วงท้ายของไตรมาสท่ี 4 ตลาดหุ้นจึง
เล็งเห็นถึงการเปิดประเทศและเร่ิมคาดการณ์ ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มวฎัจกัร (cyclical) เร่ิมฟืน้ตวัและปรับตวัขึน้ได้ดีกว่าแต่ในทางตรงกนั
ข้ามอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา กลบัปรับตวัขึน้อยา่งรวดเร็วจาก ร้อยละ 0.9 มาสูร่ะดบัร้อยละ 1.7 ภายในระยะเวลา
เพียง 3 เดือน สง่ผลให้ตราสารหนีป้รับตวัได้น้อยกวา่สนิทรัพย์อ่ืน  ๆ
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

กองทนุเน้นลงทนุในตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ท่ีรัฐบาล 
องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทัง้ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศเป็นผู้ออก             
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล หรือผู้ คํา้ประกัน โดยอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment grade) และอาจลงทนุ ในตราสารหนีท่ี้ให้ผลตอบแทนสงู (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุ ได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated bond) ทัง้นี ้
กองทนุจะนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 
สดัสว่นเงินลงทนุตามมลูคา่ยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

Asset Allocation %/NAV 

หุ้นกู้ ในระดบัน่าลงทนุจากทัว่โลก 43.72 

กองทนุ United High Grade Bond Corporate Bond  29.02 
กองทนุ United SGD Fund 29.13 
อ่ืนๆ -1.87 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ 
  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.19 เปรียบเทียบ
กบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานท่ีเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.44 

 
กองทุนเปิด ยูไนเตด็ แพลตนัิม อนิคัม   

ออพพอร์ทูนิตีส์้ พลัส ฟันด์ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 มิ.ย. 2563 – 31 พ.ค. 2564 

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

กองทนุ 4.19% 3.49% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) 5.44% 4.33% 
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% 

 

เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยไูนเต็ด แพลตินมั อินคมั ออพพอร์ทนิูตีส์้ พลสั ฟันด์ ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม  2564 
บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคมั ออพพอร์ทูนิตีส์้ พลสั ฟันด์ ชนิด รับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั           
มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 534,279,079.22 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 11.5033 บาท และกองทนุเปิด ยไูนเต็ด  แพลตินมั 
อินคมั ออพพอร์ทนิูตีส์้ พลสั ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ  มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 2,051.59 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ตอ่หน่วยเทา่กบั 11.5080 บาท 
 

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 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1.  นางสาววรรณจนัทร์   อึง้ถาวร* 

2.  นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั* 

3.  นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ 

4.  นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์* 

5.  นายนพพล                     นราศรี 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน 22 ม.ิย. 59 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 31 พ.ค. 64 

 
  กองทุนเปิด ยูไนเตด็ แพลตนัิม อนิคัม ออพพอร์ทูนิตีส์้ พลัส ฟันด์ - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโินมัต ิ

 
 
  กองทุนเปิด ยูไนเตด็ แพลตนัิม อนิคัม ออพพอร์ทูนิตีส์้ พลัส ฟันด์ - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ
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หมายเหต ุ 1)  ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
 2)  ผลตอบแทนตอ่ปี 
 3)  ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- 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 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ         5,726.42                        0.8560 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                 214.74                        0.0321 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                          -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน           1,431.60                        0.2140 

คา่ธรรมเนียมผู้จดัการร่วมในต่างประเทศ             1,766.79                        0.2675 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                          -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                         -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                          -                                   -   

คา่สอบบญัชี                    61.00                        0.0091 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ *                      0.20  0.0000 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **          9,200.75                  1.3787 

รายได้ 
จาํนวนเงนิ 
หน่วย : บาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ            1,803,858.16                        0.2692 

หมายเหต ุ     *   คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

                   **   ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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กองทนุเปิด ยไูนเตด็ แพลตินมั อินคมั ออพพอร์ทนิูตีส์้ พลสั ฟันด์  11 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แพลตินัม อินคมั ออพพอรท์นิูต้ีส ์พลสั ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

21.84% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แพลตินัม อินคมั ออพพอรท์ูนิต้ีส ์พลสั ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

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 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

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 
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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แพลตินัม อินคมั ออพพอรท์นิูต้ีส ์พลสั ฟันด ์
ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การดาํเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-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 แพลตินัม อินคมั ออพพอรท์ูนิต้ีส ์พลสั ฟันด ์
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

หมายเหต ุ: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไมมี่- 
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แพลตินัม อินคมั ออพพอรท์ูนิต้ีส ์พลสั ฟันด ์                                           
สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 

ความเหน็ชอบ 
วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

สทิธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 
สธ.53/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และ
ข้อจํากดัในการโอนหน่วยลงทนุ                          
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ                               
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม                    

(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.59/2563 
ทน.60/2563 
สน.21/2562 
สน.9/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 
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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 


