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สารจากบริษทัจดัการ 

 
เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 
สรุปภาพรวมตลาด 

เศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมาเติบโตอย่างชะลอตัวลงท่ามกลางความกังวลผลกระทบจากสงครามทางการค้า 
เศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกาเติบโตคอ่นข้างดีต่อเนื่อง ในขณะที่การเติบโตของยโูรโซนและญ่ีปุ่ นยงัเป็นแบบ
คอ่ยเป็นคอ่ยไป ปัจจยัเสีย่งส าหรับตลาดทนุยงัคงเป็นเร่ืองสงครามการค้า อยา่งไรก็ตามการใช้นโยบายการเงินแบบผอ่นคลาย
ทัว่โลกจะเป็นปัจจยัสนบัสนนุเศรษฐกิจและจะช่วยลดความกดดนัตอ่การลงทนุในสนิทรัพย์เสีย่ง 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

 กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ  ช่ือ The Jupiter Global Fund – Jupiter 
DynamicBond (Class I) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ กองทนุหลกั                
จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) และบริหารจดัการโดย Jupiter Unit Trust Managers Limited ทัง้นี ้
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนีท้ัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนทัว่โลก จะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนสงู  ซึ่งรวมถึงตราสารหนีท้ี่มีความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัที่
สามารถลงทนุได้ (High Yield Bonds) ตราสารหนีท้ี่ไมม่ีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Bond) ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบั
ความนา่เช่ือถือในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) ตราสารหนีภ้าครัฐ ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ (Convertible bond) 
และตราสารหนีอ้ื่นๆ 

ณ วันที่  11 กรกฎาคม 2562 กองทุนหลักได้มีการลงทุนตามกลุ่มหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี ้

กลุ่มหลักทรัพย์ %/NAV 

พนัธบตัรรัฐบาล 48.2 
ตราสารหนีภ้าคเอกชน 39.2 

อื่นๆ 12.6 
 

ณ วันที่  11 กรกฎาคม 2562 กองทุนหลักมีรายละเอียดการลงทุน ดังนี ้

Duration ของพอร์ต 6.6  ปี 
อนัดบัความนา่เช่ือถือเฉลีย่ A- 
อตัราผลตอบแทน YTM 3.64% 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ 

 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยของกองทนุส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.35   
 

กองทุนเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล 
ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ก.พ. 2562 – 31 ก.ค 2562 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ส.ค. 2561 – 31 ม.ค 2561 

กองทนุ 5.35% 0.45% 
 

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2562 
บริษัทจัดการขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวทราบว่า กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ 
ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 72,724,116.30 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย
เท่ากับ 10.4889 บาท และกองทุนเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกติ มีมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ 1,151,067,409.36 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 10.4889 บาท 

 
บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล    

ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ และขอให้ค ามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่าน
ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
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. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร 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 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ไดนามิค บอนด ์ฟันด ์

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรตชิยั* 

3 นายวจิกัขณ์ ณ เชียงใหม ่

4 นายกาย                     ศิริพรรณพร 

5 นายฐิติรัฐ                   รัตนสงิห์* 

6 นางสาวสริิอนงค์         ปิยสนัติวงศ์ 

                               *   ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี)  
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ก.พ. 61 

วันสิน้สุดรอบบัญช ี 11 ก.ค. 62 
 

กองทุนเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

 
 

กองทุนเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ
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หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
  2) ผลตอบแทนตอ่ปี 

 3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ปี 

-  ดชันีชีว้ดั : ไมม่ีดชันีชีว้ดั 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมของสามาคมบริษัทจดัการกองทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุมิได้เป็นสิ่งยืนยนั
ถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ข้อมูลของ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทนุหลัก) 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ไดนามิค บอนด ์ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ           5,285.07             0.3980  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                211.40           0.0159  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                     -                 -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน    1,057.02       0.0796  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                      -           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                 -                     -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                      -    

คา่สอบบญัชี                 21.32         0.0016  

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ*                   9.80        0.0007  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **  6,584.61        0.4958  
 

หมายเหต ุ * คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
  **  ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 
  ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

เงนิฝาก 43,162,585.54

                   กองทุนเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่   31  กรกฎาคม  2562
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมืเงนิและการก่อภาระผกูพัน

อ่ืนๆ 4,942,127.86

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 32,881,855.54

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (EUR) 10,280,730.00

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  LUXEMBOURG

หุ้นสามัญ 1,132,843,467.78

หนีส้ินอ่ืน -15,731,528.87

ทรัพย์สินอ่ืน 20,673,656.73

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน 42,843,344.48

The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (Class I) 1,132,843,467.78

ไมจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1,132,843,467.78

หนว่ยลงทนุ 1,132,843,467.78

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,223,791,525.66

42,843,344.48สญัญาฟอร์เวิร์ด
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AA- 13/09/2019 16,548,868.09

AAA 23/08/2019 -64,688.20

AA+ 23/08/2019 29,188,856.13

AA+ 23/08/2019 -2,734,875.27

AA+ 23/08/2019 -94,816.27

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถอืของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่   31  กรกฎาคม  2562

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา คู่สัญญา อันดับความ
น่าเช่ือถอื

วัตถุประสงค์ มูลค่าตาม
ราคาตลาด

%NAV วันครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สญัญาที่อ้างอิงกับอตัราแลกเปลี่ยน
สญัญาฟอร์เวิร์ด ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง 16,548,868.09 1.35

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง 29,188,856.13 2.39

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -64,688.20 -0.01

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -94,816.27 -0.01

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -2,734,875.27 -0.22
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากัด

กองทุนเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

งบการเงนิ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

งบก าไรขาดทุน งบดุล
ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2562 ถงึวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ  31 กรกฎาคม 2562

สินทรัพย์
รายได้จากการลงทนุ เงินลงทนุตามมลูคา่ยตุิธรรม(ราคาทนุ 1,184,058,597.74 บาท) 1,132,843,467.78
    รายได้เงินปันผล 0.00 เงินฝากธนาคาร 43,146,124.17
    รายได้ดอกเบีย้ 121,368.07 ลกูหนี ้
    รายได้อ่ืนๆ 0.00     จากการขายเงินลงทนุ 0.00
        รวมรายได้ 121,368.07     จากดอกเบีย้และเงินปันผล 16,461.37
คา่ใช้จ่าย คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชี-สทุธิ 0.00
    คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5,285,074.65 สินทรัพย์อ่ืน 63,517,001.21
    คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 211,402.99         รวมสินทรัพย์ 1,239,523,054.53
    คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 1,057,015.00
    คา่ธรรมเนียมการจดัตัง้กองทนุรวม 0.00                                       หนีสิ้น

    คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ 0.00     เจ้าหนีจ้ากการซือ้เงินลงทนุ 0.00
    คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 21,322.96     คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 1,183,394.88
    คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชีตดัจ่าย 0.00     หนีส้ินอ่ืน 14,548,133.99
    คา่ใช้จ่ายอ่ืน 9,800.00         รวมหนีส้ิน 15,731,528.87
        รวมคา่ใช้จ่าย 6,584,615.60
ก าไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธิ (6,463,247.53) สินทรัพย์สทุธิ 1,223,791,525.66
ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 68,500,274.69
รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ    สินทรัพย์สุทธิ:

    รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ (18,919,637.59) ทนุที่ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 1,166,740,519.66
    รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้ทัง้สิน้ 22,449,559.26 ก าไรสะสม
    ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากสญัญาขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 4,994,397.59     บญัชีปรับสมดลุ (6,799,954.63)
        รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ 8,524,319.26     ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน 63,850,960.63

สินทรัพย์สทุธิ 1,223,791,525.66
การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการด าเนินงาน 70,561,346.42 สินทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 10.4889
เงินปันผลจ่ายระหวา่งปี 0.00
การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 70,561,346.42 จ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หนว่ย) 116,674,051.9655
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ไดนามิค บอนด ์ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
 

39.30% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ไดนามิค บอนด ์ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
 

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 1 กมุภาพนัธ ์2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

-ไมม่ี- 

 
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 โกลบอล ไดนามิค บอนด ์ฟันด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ไดนามิค บอนด ์ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
 

-ไมม่ี- 

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

 


