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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

สรุปภาพรวมตลาด 
 เศรษฐกิจโลกหดตวัลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ท่ีแพร่กระจายไปทัว่โลก  รัฐบาลต่างๆ ใช้มาตรการเพ่ือหยดุ
การแพร่ระบาดของไวรัส โดยมาตรการดังกล่าวนัน้ต่างส่งผลให้เศรษฐกิจในหลายภาคส่วนหยุดชะงักพร้อมกันทั่วโลก       
ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกได้ประกาศใช้นโยบายทัง้การเงินและการคลงัเพ่ือลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยให้
เศรษฐกิจโลกฟืน้ตวักลบัมาได้อยา่งรวดเร็วเม่ือการแพร่ระบาดของไวรัสเร่ิมมีแนวโน้มควบคมุได้  ดอกเบีย้นโยบายมีแนวโน้มท่ีจะ
คงอยูใ่นระดบัต่ํา การใช้นโยบายการเงินแบบผอ่นคลายในประเทศหลกัๆจะช่วยลดแรงกดดนัตอ่การลงทนุในสนิทรัพย์เส่ียง 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน 

กองทนุจะเน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศช่ือ JPMorgan Investment Funds – Global 
Macro Opportunities Fund (Class A) (กองทนุหลกั) โดยกองทนุหลกัมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพ่ือสร้างรายรับและการเติบโต
ของเงินลงทุนในระยะกลางและยาว โดยส่วนใหญ่ลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วโลกและจะมีการใช้กลยุทธ์ท่ีลงทุนในอนุพันธ์           
ตามความเหมาะสม 
 
นํา้หนักการลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

ประเทศ (ภูมภิาค) %/NAV 
ยโุรปยกเว้นสหราชอาณาจกัร  30.6 
อเมริกาเหนือ 27.5 
เอเชียยกเว้นญ่ีปุ่ น   20.0 
สหราชอาณาจกัร  11.0 
ญ่ีปุ่ น 7.3 
ตลาดเกิดใหม่ 3.6 
 
ผลการดาํเนินงานของกองทุน 
  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยของกองทนุสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.19 
เปรียบเทียบกบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานท่ีลดลงร้อยละ 0.59 
กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล 
แมค็โคร ออพพอร์ทูนิตีส์้ 

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

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

กองทนุ 5.19% -3.65% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)* -0.59% -6.42% 
*  ดชันี ICE 1 Month EUR LIBOR ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือ
เทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอร์ทนิูตีส์้       2 

เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทนิูตีส์้ ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุดงักลา่วมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 238,079,535.30 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ตอ่หน่วยเทา่กบั 11.4515 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563) 

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล 

แมค็โคร ออพพอร์ทนิูตีส์้ และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ
ท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด 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 

 
 

 

 
 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอร์ทนิูตีส์้       4 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอรท์ูนิต้ีส ์

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) 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอร์ทนิูตีส์้       6 

ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน 10 ม.ิย. 59 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 31 พ.ค. 63 

  

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

- ดชันีชีว้ดั : ดชันี ICE 1 Month EUR LIBOR ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วย
อตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูของ JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (Class A) 
(กองทุนหลกั) 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอรท์ูนิต้ีส ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 3,065.82 0.6688
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 147.16 0.0321
คา่ธรรมเนียมการทํารายการ          -     -   
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 981.06 0.2140
คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ        -     -   
คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก       -     -   
คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก       -     -   
คา่สอบบญัชี 46.30 0.0101
คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ * 2.00 0.0004
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 4,242.34 0.9254 

รายได้ 
จาํนวนเงนิ 
หน่วย : บาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ 2,829,688.31 0.6184

หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  
  **   ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 

   ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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-1.56

-1.56
100.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

เงนิฝาก 15,827,184.04

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอรท์ูนิต้ีส์
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

อื่นๆ 514,337.45

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 1,373,478.53
ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (EUR) 14,453,705.51

หนีส้นิอ่ืน -28,148,648.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  LUXEMBOURG

หุ้นสามัญ 225,444,351.11

ทรัพย์สนิอ่ืน 28,662,985.93

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund (Class A) 225,444,351.11

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 225,444,351.11
หนว่ยลงทนุ 225,444,351.11

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 238,075,587.43

-3,710,285.17สญัญาฟอร์เวิร์ด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -3,710,285.17
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AA+ 26/06/2563 134,178.05
AA 26/06/2563 -3,799,027.20

AA+ 17/07/2563 -45,436.02

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถอืของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตีส์้

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

วันครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น

คู่สัญญา อันดับความ
น่าเชื่อถอื

วัตถุประสงค์ มูลค่าตาม
ราคาตลาด

-1.60
สญัญาฟอร์เวิร์ด ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 134,178.05

%NAV

-0.02ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง -45,436.02

0.06
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง -3,799,027.20
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอรท์นิูต้ีส ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
 

 3.86% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอรท์นิูต้ีส ์

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 

ไมมี่รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทําธุรกรรมของกองทนุรวม 

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 โกลบอล แมค็โคร ออพพอรท์นิูต้ีส ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
 

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 โกลบอล แมค็โคร ออพพอรท์ูนิต้ีส ์

ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

--ไมมี่-- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล แมค็โคร ออพพอรท์ูนิต้ีส ์
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 
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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 


