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สารจากบริษทัจดัการ 
 

  เรียน   ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 

      สภาวะการลงทุนในตลาดเงินมีความเสี่ยงที่สงูขึน้อย่างมากและมีแนวโน้มที่จะผนัผวนสงู จากวิกฤตโรคระบาด 
COVID-19 เศรษฐกิจโลกมีโอกาสเพิ่มขึน้ที่จะเข้าสูภ่าวะถดถอย (Technical Recession) หลงัจากที่เร่ิมฟืน้ตวัในช่วง 2 เดือนแรก
ของปี เนื่องจากภาวะดงักล่าวส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ทัง้ด้านการบริโภค และการลงทนุ ในขณะที่ธนาคารกลางและ
รัฐบาลทัว่โลกมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในทกุรูปแบบ ซึ่งจะมีสว่นช่วยทเุลาความรุนแรงของการทรุดตวัทางเศรษฐกิจ 
ภาวะเศรษฐกิจที่จะชะลอตวั จะรุนแรงหรือไม่ขึน้อยู่กบัระยะเวลาของการระบาดของโรค รวมถึงการค้นพบซึ่งยารักษาและ
วคัซีนป้องกนั อย่างไรก็ตามหากวิกฤตดงักลา่วสามารถผ่านไปได้ แนวโน้มการลงทนุจะมีแนวโน้มที่ดีจากภาวะดอกเบี ย้ต ่า 
การกระตุ้นเศรษฐกิจการคลงัและ pend-up demand 
 

ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ 
กองทนุมีผลตอบแทน ระหว่างวนัที่  30 กนัยายน 2562 ถึงวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2563 ผลตอบแทนของกองทุน

ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.14 เทียบกบัผลตอบแทนร้อยละ 3.24 จากเป้าหมายอตัราผลตอบแทนร้อยละ 8 ตอ่ปี 
 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

30 กันยายน 2562* – 29 กุมภาพันธ์ 2563 

กองทนุฯ 1.14% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน** 3.24% 
* วนัจดทะเบียนกองทนุ 
**ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : อตัราผลตอบแทนร้อยละ 8 ตอ่ปี  
หมายเหต ุ: ผลการด าเนินงานดงักลา่ว มิได้รับประกนัผลตอบแทนในอนาคต ทัง้นี ้มลูคา่ของทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดใน
ขณะนัน้ ดงันัน้ ผู้ลงทนุอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกวา่หรือมากกวา่อตัราผลตอบแทนที่ก าหนดเป็นตวัชีว้ดัได้ 

  เนื่องในโอกาสที่กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์ ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัท
จดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทนุดงักลา่วมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 3,076,739,592.28 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ตอ่หนว่ยเทา่กบั 10.1142 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563) 

 

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด     
ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์ และขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่าน
ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

(นายวนา พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (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  

 
 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์  
เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

 

 



 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฮาร์โมน-ีร็อค ฟันด์                                                                               3                                                                                                                  
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ฮารโ์มนี-รอ็ค ฟันด ์

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์      อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์    กงัวานเกียรตชิยั* 

3 นายวจิกัขณ์                  ณ เชียงใหม ่

4 นายกาย                       ศิริพรรณพร* 

5 นายฐิติรัฐ                      รัตนสงิห์* 

6 นางสาวสริิอนงค์            ปิยสนัติวงศ์ 

    *   ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน     30 ก.ย. 62 

วันสิน้สุดรอบบัญชี         29 ก.พ. 63 

 
 

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

-     ดชันีชีว้ดั คือ อตัราผลตอบแทนร้อยละ 8 ตอ่ปี  
(ผลการด าเนินงานดงักลา่ว มิได้รับประกนัผลตอบแทนในอนาคต ทัง้นี ้มลูค่าของทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุขึน้อยู่กบัสภาวะ
ตลาดในขณะนัน้ ดงันัน้ ผู้ลงทนุอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกวา่หรือมากกวา่อตัราผลตอบแทนที่ก าหนดเป็นตวัชีว้ดัได้) 
  

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุ
รวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ข้อมูลหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อนิคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกติ (UIF-N) 

 

 ข้อมูลการลงทุน 

          

              

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการด าเนินงานของกองทุน 
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ดัชนีชีว้ัด คือ  

1) ดชันี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั 
(Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน (35%) 

2) ดชันี MSCI Emerging Markets Net Total Return ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) 
ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน (5%) 

3) ดชัน ีBloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน (25%) 

4) ดชัน ีBloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน (15%) 

5) ดชันี FTSE World Government Bond 10+ Years USD (Hedged) ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั 
(Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน (20%) 

 
 

 ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 5.41% ต่อปี 
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563) 

 
 

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

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00494/UIFRMF
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ฮารโ์มนี-รอ็ค ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  

จ านวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ              706.64             1.0700  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์              108.61            0.0214  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                       -                             -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน              1,086.06                      0.2140  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                    -                        -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                     -                            -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                  -                        -    

คา่สอบบญัชี              18.16                0.0015  

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ*         0.40                                  -    

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **    1,919.87       1.3069  

 หมายเหต ุ  *      คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  
                     **    ได้รวมภาษีมลูคา่เพิม่ไว้ด้วย(ถ้ามี) ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้  

                          จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ฮารโ์มนี-รอ็ค ฟันด ์

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

      
  

ชื่อบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 UOB KAY HIAN PTE. LTD.         37,806.27                      100.00  

   รวม             37,806.27             100.00  
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%NAV

62.26

62.26

62.26

2.14

0.93

1.28

0.25

0.10

4.70

6.50

37.20

2.01

0.65

4.64

1.84
14.99

14.61

0.37
16.66

19.24

-2.58

6.10

6.10

6.10

6.10

-0.01

-0.01
100.00

กองทุนเปิด ยไูนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์

ณ วันที่   29  กุมภาพันธ์  2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมืเงนิและการก่อภาระผกูพัน

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 1,915,421,717.19

ไมจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1,915,421,717.19

หนว่ยลงทนุ 1,915,421,717.19

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชนา่ อิควิตี ้ฟันด์ 28,553,874.11

กองทนุเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด์ 65,990,036.97

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ 7,737,553.17

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ยโูรเปีย้น สมอล แคป ฟันด์ 39,504,753.55

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ควอลิตี ้โกรท ฟันด์ 144,626,169.78

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อินคมั สตราทจิีค บอนด์ ฟันด์ - N 3,082,405.00

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั โฟกัส ฟันด์ 1,144,612,164.24

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั เดลี่ อลัตร้า พลสั ฟันด์ 199,857,130.77

กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมาร์ท ไชนา่ อินเดีย-N 20,142,883.20

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อินโนเวชัน่ ฟันด์ 61,966,338.20

กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ 56,474,184.80

กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ 142,874,223.40

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 449,644,604.28

เงนิฝาก 461,156,954.64

ทรัพย์สินอ่ืน 591,968,501.60

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) (USD) 11,512,350.36
อ่ืนๆ 512,668,245.47

187,694,764.80

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  USA

หุ้นสามัญ 187,694,764.80

หนีส้ินอ่ืน -79,300,256.13

ไมจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 187,694,764.80

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,076,687,039.05

-254,643.05สญัญาฟอร์เวิร์ด

หนว่ยลงทนุ 187,694,764.80

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -254,643.05

SPDR GOLD SHARES
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AA 15/05/2020 -540,033.90
AA 15/05/2020 165,082.50

AA+ 15/05/2020 120,308.350.00ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง 120,308.35
ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง 165,082.50 0.01

สญัญาฟอร์เวิร์ด ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -540,033.90
สญัญาที่อ้างอิงกับอตัราแลกเปลี่ยน

คู่สัญญา อันดับความ
น่าเช่ือถอื

วัตถุประสงค์ มูลค่าตาม
ราคาตลาด

-0.02

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถอืของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยไูนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์

ณ วันที่   29  กุมภาพันธ์  2563

%NAV วันครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากัด

กองทุนเปิด ยไูนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์

งบการเงนิ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

งบก าไรขาดทุน งบดุล
ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วันที่  30 กันยายน 2562 ถงึวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

   สินทรัพย์
รายได้จากการลงทนุ เงินลงทนุตามมลูคา่ยตุิธรรม(ราคาทนุ 2,199,684,166.48 บาท) 2,103,116,481.99
    รายได้เงินปันผล 0.00 เงินฝากธนาคาร 461,132,263.61
    รายได้ดอกเบีย้ 51,249.73 ลกูหนี ้
    รายได้อ่ืนๆ 0.00     จากการขายเงินลงทนุ 581,000,000.00
        รวมรายได้ 51,249.73     จากดอกเบีย้และเงินปันผล 24,691.03
คา่ใช้จ่าย คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชี-สทุธิ 0.00
    คา่ธรรมเนียมการจดัการ 706,636.01 สินทรัพย์อ่ืน 10,968,501.60
    คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 108,605.58         รวมสินทรัพย์ 3,156,241,938.23
    คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 1,086,056.09
    คา่ธรรมเนียมการจดัตัง้กองทนุรวม 0.00                            หนีสิ้น

    คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ 0.00     เจ้าหนีจ้ากการซือ้เงินลงทนุ 0.00
    คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 18,161.04     คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 898,305.28
    คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชีตดัจ่าย 0.00     หนีส้ินอ่ืน 78,656,593.90
    คา่ใช้จ่ายอ่ืน 6,368.08         รวมหนีส้ิน 79,554,899.18
        รวมคา่ใช้จ่าย 1,925,826.80
ก าไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธิ (1,874,577.07) สินทรัพย์สทุธิ 3,076,687,039.05
ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ (421,801.75)
รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ สินทรัพย์สุทธิ:

    รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ (8,368,642.56) ทนุที่ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 3,041,976,438.24
    รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้ทัง้สิน้ (96,567,684.49) ก าไรสะสม
    ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากสญัญาขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (254,643.05)     บญัชีปรับสมดลุ 142,197,949.73
        รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ (105,190,970.10)     ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน (107,487,348.92)

สินทรัพย์สทุธิ 3,076,687,039.05
การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการด าเนินงาน (107,487,348.92) สินทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 10.1141
เงินปันผลจ่ายระหวา่งปี 0.00
การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน (107,487,348.92) จ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หนว่ย) 304,197,643.8242  
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 ข้อมลูอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ฮารโ์มนี-รอ็ค ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

120.81% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ฮารโ์มนี-รอ็ค ฟันด ์

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

- ไมม่ี- - - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

- ไมม่ี - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที่ 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  
หรือที ่Website ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

http://www.uobam.co.th/
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ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ฮารโ์มนี-รอ็ค ฟันด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

- -ไมม่ี- - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ฮารโ์มนี-รอ็ค ฟันด ์

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 
 
 
 

 
หมายเหต ุ: 

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

 

 

 

-ไมม่ี- 
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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 

 


