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สารจากบริษทัจดัการ 

 
เรียน    ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  

 
ภาพรวมตลาด 

ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เศรษฐกิจโลกกําลงัฟืน้ตวัจากวิกฤตโควิด และเผชิญกบัความผนัผวนก่อนการเลือกตัง้
สหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤศจิกายน นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต ชนะการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดย
ตลาดทนุมีความหวงัจากนโยบายของพรรคเดโมแครต ถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีจะมีมากขึน้ การเก็บภาษี และสงคราม
การค้าระหว่างประเทศท่ีจะลดลง ในขณะเดียวกนัการพฒันาวคัซีนโควิดเร่ิมท่ีจะมีประสิทธิภาพมากขึน้และเร่ิมแจกจ่าย
ประชาชนในช่วงท้ายของไตรมาสท่ี 4 ตลาดหุ้นจงึเลง็เห็นถึงการเปิดประเทศและเร่ิมคาดการณ์ สง่ผลให้หุ้นในกลุม่วฎัจกัร 
(cyclical) เร่ิมฟืน้ตวัและปรับตวัขึน้ได้ดีกว่า แต่ในทางตรงกนัข้ามอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอเมริกากลบั
ปรับตวัขึน้อย่างรวดเร็วจากร้อยละ 0.9 มาสู่ระดบัร้อยละ 1.7 ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน สง่ผลให้ตราสารหนีป้รับตวั
ได้น้อยกว่าสินทรัพย์อ่ืนๆ นโยบายการเงินขนาดใหญ่และนโยบายการคลงัจากรัฐบาลไบเดน ยงัคงเป็นปัจจัยสําคญัท่ี
ผลกัดนัให้ราคาหุ้นปรับตวัขึน้ได้ดีในช่วงท่ีผา่นมา 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

กองทนุลงทนุในกองทนุเปิด Wellington Global Bond Fund ซึง่บริหารโดย Wellington Management และมี
นโยบายลงทนุเพ่ือแสวงหาผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทนุในตราสารหนีท้ัว่โลกเป็นหลกั โดยผู้จดัการลงทนุจะบริหาร
กองทนุเชิงรุก เพ่ือมุ่งหวงัให้ได้ผลการดําเนินงานท่ีดีกว่าดชันีเปรียบเทียบ Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE 
Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน ผ่านการลงทนุ
ในตราสารหนีท่ี้หลากหลายทัว่โลกและการบริหารความเส่ียงท่ีเข้มงวดของบริษัทจดัการกองทนุ 
 
ผลการดาํเนินงานของกองทุน 

  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุสําหรับรอบคร่ึงปีบญัชีปรับตวัลดลงร้อยละ1.90 เปรียบเทียบกบัดชันีอ้างอิงมาตรฐาน
ท่ีลดลงร้อยละ 1.35 

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท 
 โกลบอล บอนด์ ฟันด์ 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 พ.ย. 2563 – 30 เม.ย. 2564 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 พ.ค. 2563 – 31 ต.ค. 2563 

กองทนุ -1.90% -0.15% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)* -1.35% 1.52% 

*ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : ดชันี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วย
ต้นทนุการป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปล่ียน 
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เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่าวทราบว่า กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์ มีมลูค่า

ทรัพย์สนิสทุธิ 7,005,465.31 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 12.3283 บาท  
 
บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี 

สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์ และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพื่อประโยชน์
สงูสดุของทา่นด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
   

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 

 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

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 ยโูอบี สมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั* 

3 นายฐิติรัฐ                     รัตนสงิห์* 

4 นางสาวสริิอนงค์           ปิยสนัติวงศ์ 

5 นายนพพล                   นราศรี 

 *   ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี)  
  



กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์  6 
 

 ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน         30 พ.ย. 54 

 วันสิน้สุดรอบบัญชี             30 เม.ย. 64 
 

 
 

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

- ดชันีชีว้ดั: ดชันี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วย
ต้นทนุการป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็น
สิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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    ข้อมลูของ Wellington Global Bond Fund USD Class S Accumulating Hedged (กองทุนหลกั) 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                      33.50                        0.8560 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                  1.26                        0.0321 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                                -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน                   5.02                        0.1284 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                                -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                                -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                                -                                   -   

คา่สอบบญัชี                       20.84                        0.2638 

คา่ท่ีปรึกษากฏหมาย                         2.14                        0.0271 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*                      1.90                        0.0241 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **                   64.66                  1.3315 

หมายเหต ุ   *   คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

           ** ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถึงระดบัความเส่ียงจากการลงทุนท่ีต่ําท่ีสดุ มีความสามารถสงูสดุในการชําระเงินต้นและ
ดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา แทบจะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืน 

AA ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํามาก 
A ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํา 
BBB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง 
BB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงู 
B ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงูมาก 
C ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงท่ีสงูท่ีสดุ ท่ีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลาการเปล่ียนแปลงของ

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อยา่งมีนยัสําคญั 
D ตราสารหนีท่ี้ไมส่ามารถชําระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 

3.49% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 

รายช่ือ อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) Baa1 (Moody)  AAA (Fitch) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์       
ที่ได้รับ 

เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

- -ไมมี่- - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

-ไมมี่- 

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 ยโูอบี สมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 

-ไมมี่- - - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 

-ไมมี่- 

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


