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สารจากบริษทัจดัการ 
 

 เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 
สรุปภาพรวมตลาด 

เศรษฐกิจโลกหดตวัลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ที่แพร่กระจายไปทัว่โลก รัฐบาลต่างๆ ใช้มาตรการเพื่อหยุด
การแพร่ระบาดของไวรัส โดยมาตรการดงักลา่วนัน้สง่ผลให้เศรษฐกิจในหลายภาคสว่นหยดุชะงกัพร้อมกนัทัว่โลก สินทรัพย์เสี่ยง
ทัว่โลกทัง้หมดถกูเทขายอยา่งหนกัเนื่องจากนกัลงทนุกงัวลว่าผลกระทบดงักลา่วจะท าให้เศรษฐกิจเข้าสูภ่าวะถดถอย อย่างไรก็ตาม 
ธนาคารกลางและรัฐบาลทัว่โลกได้ประกาศใช้นโยบายทัง้การเงินและการคลงัอย่างหนกั เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รวมถึง
ช่วยให้เศรษฐกิจโลกฟืน้ตวักลบัมาได้อยา่งรวดเร็วเมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสเร่ิมมีแนวโน้มควบคมุได้ ดอกเบีย้นโยบายมีแนวโน้ม
ที่จะคงอยูใ่นระดบัต ่า การใช้นโยบายการเงินแบบผอ่นคลายในประเทศหลกัๆ จะช่วยลดแรงกดดนัตอ่การลงทนุในสนิทรัพย์เสีย่ง 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

 กองทนุลงทนุในตราสารแหง่หนี ้เงินฝากทัง้ในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ ตราสารทางการเงินท่ีรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน
ของรัฐบาลองค์กรระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนทัง้ในประเทศ/หรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือ 
ผู้ค า้ประกนัโดยอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้  (Investment Grade) 
กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) หรือได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่า
อนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (Non-investment Grade) ทัง้นี ้กองทนุจะน าเงินไปลงทนุในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 
น า้หนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 

Asset %/NAV 

เงินฝากบตัรเงินฝาก 55.40 
หุ้นกู้บริษัทเอกชน 27.33 

พนัธบตัรรัฐบาลที่มีรัฐบาลค า้ประกนั 13.07 
ตัว๋แลกเงินท่ีออกโดยบริษัทเอกชน 3.23 

ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีออกโดยบริษัทเอกชน 1.76 
เงินสดและสนิทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.79 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ 

 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัที่  29 กุมภาพนัธ์ 2563 ปรับตวัสงูขึน้ร้อยละ 1.79 
เทียบกบัผลตอบแทนของดชันีชีว้ดัที่ปรับตวัลดลงร้อยละ 0.29 
 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อนิคัม เดลี่ อัลตร้า พลสั ฟันด์ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 มี.ค. 2562 – 29 ก.พ. 2563 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 มี.ค. 2561 – 28 ก.พ. 2562 

กองทนุ 1.79% 1.23% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) -0.29% 0.96% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : อตัราดอกเบีย้ระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน ในรูปสกุลเงิน USD โดยปรับด้วยต้นทนุ
การป้องกันความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทนบวกด้วย Credit Spread ของตราสารที่มี
อนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบั A (50%), ดชันี JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Non Investment Grade Index ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน (10%), ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล Mark-to-Market อาย ุ1-3 ปี ของสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทย (10%), อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี (30%) 

 
เนื่องในโอกาสที่กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั เดลี ่อลัตร้า พลสั ฟันด์ ครบรอบปีบญัชีในวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัทจดัการ

ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ  24,395,216,301.36 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 
10.6315 บาท (ข้อมลู ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) 
                                                    

บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั เดลี ่
อลัตร้า พลสั ฟันด์ และขอให้ค ามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสทิธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของทา่นด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ทา่นสามารถติดตามขา่วการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้ที่
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 
 

( นายวนา  พลูผล ) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายล ีไหว ไฟ                                                  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
    และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ  
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา        ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

 
 
ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ 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 อินคมั เดล่ี อลัตร้า พลสั ฟันด ์

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 
1 นายจารุวตัร ปรีดิ์เปรมกลุ* 
2 นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัติ ์
3 นางสาวอญัชล ี งามวฒุกิลุ* 

4 นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย 
5 นายวีรยทุธ ห์ลลีะเมียร* 
6 นางสาวนนัทนชั               กิติเฉลมิเกียรต ิ

7 นางสาวช่ืนสมุน              พรสกลุศกัดิ ์

8 นางสาววรรณจนัทร์         อึง้ถาวร* 

9 นายกิตติพงษ์            กงัวานเกียรติชยั* 

10 นายวจิกัขณ์            ณ เชียงใหม ่  

11 นายกาย                          ศิริพรรณพร* 

12 นายฐิติรัฐ                        รัตนสิงห์* 

13 นางสาวสริิอนงค์              ปิยสนัติวงศ์ 

 *   ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน 30 มี.ค. 59 
วันสิน้สุดรอบบัญชี          29 ก.พ. 63 

 

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

 
- ดชันีชีว้ดั : อตัราดอกเบีย้ระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน ในรูปสกุลเงิน USD 

โดยปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วนัที่ค านวณ
ผลตอบแทนบวกด้วย Credit Spread ของตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบั A (50%), ดชันี JP Morgan 
Asia Credit Index (JACI) - Non Investment Grade Index ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ี
ค านวณผลตอบแทน (10%), ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล Mark-to-Market อาย ุ1-3 ปี ของสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทย (10%), อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี (30%) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิง่ยืนยนั
ถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั เดล่ี อลัตร้า พลสั ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 135,393.51                 0.5350  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 6,769.68                 0.0268  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                       -                           -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 18,955.09                 0.0749  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                       -                           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                           -    

คา่สอบบญัชี 201.50                 0.0008 

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ* 62.02                 0.0002  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 161,381.80               0.6377  

 หมายเหต ุ  * คา่ใช้จา่ยอื่น ๆที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

                     ** ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เกิดขึน้จาก
 การซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

    
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั เดลี ่อลัตร้า พลสั ฟันด์   8 
 

 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั เดลี ่อลัตร้า พลสั ฟันด์   9 
 

 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั เดลี ่อลัตร้า พลสั ฟันด์   10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั เดลี ่อลัตร้า พลสั ฟันด์   11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

329,960,197.83

10,998,806.70

334,917,873.53

182,940,624.52

61,980,782.32

119,961,343.69

132,928,798.34

23,986,574.09

163,878,282.21

49,942,900.90

110,874,423.32

89,874,334.00

77,896,997.52

25,962,583.65

49,900,134.33

232,542,687.29

503,899,202.51

27,930,937.89

99,753,349.59

127,664,644.22

205,395,826.77

6,978,459.50

9,967,586.23

69,768,416.64

24,914,492.04

25,897,416.08

87,307,580.24

54,155,669.47

27,395,501.36

75,842,185.92

34,242,708.86

39,762,485.30

8,571,035.24

9,186,247.12

17,151,802.06

11,692,173.07

556,953.08

17,906,879.87

39,315,807.96

46,663,458.72

9,673,612.01

29,828,421.93

7,445,894.37

ผู้ค ำ้/ผู้ รับรอง
ผู้สลักหลัง

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อินคมั เดล่ี อลัตร้า พลสั ฟันด์

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563

5/03/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย

มูลค่ำตำม
รำคำตลำด

วันครบ
ก ำหนดช่ือตรำสำร

พันธบัตร

อันดับควำม
น่ำเช่ือถอื

ประเภท ผู้ออก มูลค่ำ
หน้ำตั๋ว

10/03/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย

330,000,000.00

-CB20305B 5/03/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย 11,000,000.00

-CB20305A

12/03/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย

335,000,000.00

-CB20312A 12/03/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย 183,000,000.00

-CB20310A

19/03/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย

62,000,000.00

-CB20312C 12/03/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย 120,000,000.00

-CB20312B

26/03/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย

133,000,000.00

-CB20319B 19/03/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย 24,000,000.00

-CB20319A

9/04/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย

164,000,000.00

-CB20409A 9/04/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย 50,000,000.00

-CB20326B

16/04/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย

111,000,000.00

-CB20416A 16/04/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย 90,000,000.00

-CB20409B

14/05/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย

78,000,000.00

-CB20423A 23/04/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย 26,000,000.00

-CB20416B

21/05/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย

50,000,000.00

-CB20514C 14/05/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย 233,000,000.00

-CB20514A

4/06/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย

505,000,000.00

-CB20604A 4/06/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย 28,000,000.00

-CB20521B

18/06/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย

100,000,000.00

-CB20611A 11/06/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย 128,000,000.00

-CB20604B

2/07/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย

206,000,000.00

-CB20625A 25/06/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย 7,000,000.00

-CB20618A

9/07/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย

10,000,000.00

-CB20702B 2/07/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย 70,000,000.00

-CB20702A

7/01/2564ธนาคารแหง่ประเทศไทย

25,000,000.00

-CB20730A 30/07/2563ธนาคารแหง่ประเทศไทย 26,000,000.00

-CB20709A

88,000,000.00
ตั๋วสัญญำใช้เงนิ

-ASAE20421A 21/04/2563เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนจิเนียร่ิง (1964) จ ากัด ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 54,272,957.30

-CB21107A

76,000,000.00

-ASAE20423A 23/04/2563เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนจิเนียร่ิง (1964) จ ากัด ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

MCSP20427A 27/04/2563บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จ ากัด ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

27,457,160.00

-KSJVT20419A 19/04/2563บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จ ากัด ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

บริษัท สยามชยัสตีล จ ากัด ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

34,314,900.00

-MILLBU20728A 28/07/2563บริษัท มิลล์คอน บรูพา จ ากัด ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 40,000,000.00

-

8,597,635.87

-SEAFCO20324A 24/03/2563บริษัท ซีฟโก้ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 9,195,508.87

-SCS20522A 22/05/2563

11,693,198.14

-UNI20509A 9/05/2563บริษัท ยนิูค อินโนเวชัน่ จ ากัด ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

UNIQ20509B 9/05/2563บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

17,200,620.12

-UNIQ20303C 3/03/2563บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

558,540.00

-UNIQ20517A 17/05/2563บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 17,963,457.60

-

39,453,981.92

-UNIQ20525A 25/05/2563บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 46,829,303.66

-UNIQ20524A 24/05/2563

30,000,000.00

-UNIQ20622B 22/06/2563บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

UNIQ20801A 1/08/2563บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

9,719,626.17

-UNIQ20721B 21/07/2563บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

7,492,458.55-



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั เดลี ่อลัตร้า พลสั ฟันด์   12 
 

 
 
 
 
 
 
 

299,092,712.47

488,574,091.65

200,739,572.00

110,273,372.00

61,007,100.59

63,478,359.34

65,753,441.13

23,486,410.17

32,861,996.11

39,660,248.19

114,198,590.79

38,204,271.95

604,397,887.99

95,687,364.76

58,979,733.39

63,098,256.56

14,613,001.98

506,537,620.00

236,339,454.99

301,042,974.00

65,127,936.12

17,035,004.38

32,113,461.41

120,766,814.95

302,131,980.18

67,838,981.94

71,856,975.59

99,722,446.74

48,932,973.90

117,472,329.10

114,778,627.45

33,415,738.36

64,676,861.50

663,080,925.00

124,427,415.02

116,032,411.35

65,269,339.85

487,442,353.86

27,152,615.28

1,153,635,489.27

85,447,740.90

59,226,010.03

31,927,805.76

32,874,792.45

35,908,731.33
11,073,738,314.07

ผู้ค ำ้/ผู้ รับรอง
ผู้สลักหลัง

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อินคมั เดล่ี อลัตร้า พลสั ฟันด์

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563

มูลค่ำตำม
รำคำตลำด

วันครบ
ก ำหนดช่ือตรำสำร

อันดับควำม
น่ำเช่ือถอื

ประเภท ผู้ออก มูลค่ำ
หน้ำตั๋ว

29/05/2563บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

ตั๋วแลกเงนิ

-CPF20605A 5/06/2563บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 300,000,000.00

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน)

490,000,000.00
หุ้นกู้

-ASK20320A 20/03/2563บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 200,000,000.00

-CPFTH20529A

CENTRAL CHN REAL ESTATE

110,000,000.00

BB-BYAN231X 24/01/2566BAYAN RESOURCES TBK PT 2,000,000.00

-ASK20423C 23/04/2563

BAOXIN AUTO FINANCE I LT

2,000,000.00

BB-CHFO217X 31/07/2564CFLD CAYMAN INVESTMENT 2,000,000.00

-CENC212X 10/02/2564

CHINA SCE PROPERTY HLDGS

1,000,000.00

BCHIN211X 15/01/2564CHINA SCE PROPERTY HLDGS 1,000,000.00

B+CHGR9DXX 30/10/2563

BUKIT MAKMUR MANDIRI UTA

1,200,000.00

BBCOGA14XX 4/04/2564COUNTRY GARDEN HLDGS 3,500,000.00

BCHIN214X 17/04/2564

CHINA EVERGRANDE GROUP

1,200,000.00

-ENBD222A 4/02/2565EMIRATES NBD PJSC 20,000,000.00

BB-DOID22XX 13/02/2565

KAISA GROUP HOLDINGS LTD

3,000,000.00

BBFTLN21DX 16/12/2564NEW METRO GLOBAL LTD 1,800,000.00

-EVER15XX 24/05/2564

ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)

2,000,000.00

AAAKCC203A 14/03/2563บริษัท บตัรกรุงศรีอยธุยา จ ากัด 14,500,000.00

-KAIS212X 18/02/2564

บริษัทหลกัทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

500,000,000.00

AKK20521B 21/05/2563ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 237,000,000.00

-KK20403A 3/04/2563

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด(มหาชน)

300,000,000.00

BBMEON14XX 3/04/2564MEI NIAN INVESTMENT LTD 2,000,000.00

AAMBKET204A 25/04/2563

POWERLONG REAL ESTATE

16,200,000.00

Ba3NERG22XX 13/02/2565NEERG ENERGY LTD 1,000,000.00

AMINT223B 29/03/2565

RONSHINE CHINA

3,800,000.00

-QNBK221A 12/01/2565Qatar National Bank S.A.Q 10,000,000.00

BPWRL07XX 19/07/2563

SCENERY JOURNEY LTD

2,000,000.00

B-SAWS31XX 23/01/2566SSMS PLANTATION HOLDINGS 3,000,000.00

BB-RONX18XX 22/08/2564

STUDIO CITY CO LTD

3,000,000.00

BB-SDHM225X 9/05/2565SD INTERNATIONAL SUKUK 1,500,000.00

B+SCEN0NXX 6/11/2563

YANGO JUSTICE INTL

3,600,000.00

BBSUNA22XX 15/02/2565SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 3,500,000.00

BB-STDC1NXX 30/11/2564

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)

1,000,000.00

BSUNS20NX 16/11/2563YANGO JUSTICE INTL 2,000,000.00

BSUNS14XX 3/04/2564

บริษัท การบนิไทย จ ากัด (มหาชน)

650,000,000.00

BTDBM05XX 19/05/2563TRAD & DEV BANK MONGOLIA 3,800,000.00

AATBEV209A 19/09/2563

บริษัท การบนิไทย จ ากัด (มหาชน)

115,000,000.00

ATHAI208B 16/08/2563บริษัท การบนิไทย จ ากัด (มหาชน) 65,000,000.00

ATHAI205A 3/05/2563

บริษัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากัด

483,000,000.00

BB-TPHL0NXX 27/11/2563TIMES PROPERTY  HLDG LTD 800,000.00

ATHAI20NA 13/11/2563

VEDANTA RESOURCES LTD

1,143,000,000.00

BBB+TUC208A 16/08/2563บริษัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากัด 85,000,000.00

BBB+TUC205A 28/05/2563

YUZHOU PROPERTIES CO LTD

2,000,000.00

-YUZH06XX 30/06/2563YUZHOU PROPERTIES CO LTD 1,000,000.00

BVEDL227X 30/07/2565

1,000,000.00

B2ZHPR06XX 28/06/2563ZHENRO PROPERTIES GROUP 1,100,000.00

BB-YUZH13XX 6/03/2564

รวม
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อันดับควำม
น่ำเช่ือถอื

AA- 9,052,632.56

AA- 27,963,974.81

AA+ -14,573,847.51

AA+ -17,455,234.60

0.00

AA+ -6,093,027.26

AA+ -10,496,715.47

AA+ -8,854,156.82

AA+ 5,275,648.66

AA+ -2,049,600.00

AA+ -27,657,288.42

AAA 40,707,346.16

AAA -38,165,430.00

AA -27,842,367.02

AA -11,567,633.87

AA -15,320,450.76

AA+ -3,404,626.79

AA+ -20,556,667.28

AA+ -2,067,700.00

AA- 28,119,931.38

AA- -5,823,416.13

AA- -1,351,458.79

AA- -25,050,261.26

AA+ -6,215,638.88

AA+ -16,756,585.71

AA+ -10,472,700.68

AA+ -13,424,690.00

AA+ -40,622,400.00

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อินคมั เดล่ี อลัตร้า พลสั ฟันด์

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563

วันครบก ำหนด

ป้องกันความเสี่ยง 27,963,974.81

6/07/2563

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)

รำยละเอียดกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ

%NAVวัตถุประสงค์ประเภทสัญญำ คู่สัญญำ มูลค่ำตำม
รำคำตลำด

ก ำไร/ขำดทุน

สญัญาที่อ้างอิงกับอตัราแลกเปลี่ยน

สญัญาสวอป ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง 9,052,632.56 0.04

สญัญาฟอร์เวิร์ด ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -6,093,027.26 -0.02 28/08/2563

19/06/2563

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -10,496,715.47 -0.04

6/07/2563

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -14,573,847.51

0.11

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง 5,275,648.66

10/02/2564

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -8,854,156.82 -0.04

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -2,049,600.00 -0.01 10/06/2563

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง 40,707,346.16 0.17

0.02 27/03/2563

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -3,404,626.79

26/03/2563

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -38,165,430.00 -0.16 9/04/2563

-0.01

-0.01 28/05/2563

ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -20,556,667.28 -0.08 6/03/2563

13/03/2563

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง 28,119,931.38 0.12 23/03/2563

ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -2,067,700.00

-1,351,458.79 -0.01 9/04/2563

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -5,823,416.13

16/03/2563

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -25,050,261.26

-0.02 5/08/2563

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -16,756,585.71

-0.10 13/07/2563

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -6,215,638.88 -0.03

4/02/2565

-0.07 7/01/2564

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -10,472,700.68 -0.04 11/06/2563

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -27,657,288.42

-0.06 12/01/2565

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -17,455,234.60 -0.07

ป้องกันความเสี่ยง -11,567,633.87

-0.11 23/07/2563

ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -27,842,367.02 -0.11 23/07/2563

-0.05 13/05/2563

ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -15,320,450.76 -0.06 4/06/2563

ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน)

5/11/2563

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -40,622,400.00 -0.17 8/01/2564

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -13,424,690.00 -0.06
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั เดล่ี อลัตร้า พลสั ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

78.91% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั เดล่ี อลัตร้า พลสั ฟันด ์

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเชื่อถอืโดยสถาบัน
ในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) Baa1 (Moody)  AAA (Fitch) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

-  - ไมม่ี - - - 
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หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที ่
บริษัทจดัการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th 
หรือที ่Website ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่http://www.sec.or.th 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
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ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั เดล่ี อลัตร้า พลสั ฟันด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 

(%NAV) (%NAV)  

 -ไมม่-ี  -  -  -  -  - 
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 

 
 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั เดล่ี อลัตร้า พลสั ฟันด ์

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 
 

-- ไมม่ี -- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั เดล่ี อลัตร้า พลสั ฟันด ์

ส าหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 

ความเห็นชอบ 
วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

แก้ไขตามประกาศ 
สน.38/2562 

31 ตลุาคม 2562 31 ตลุาคม 2562 

สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจดัการลงทนุ

หรือแก้ไขวิธีจดัการ 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
แก้ไขตามประกาศ 
ทน.13/2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





























































 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

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

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

 


