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สารบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 

สรุปภาพรวมตลาด 
ไวรัส Covid-19 แพร่กระจายไปทัว่โลก รัฐบาลต่างๆ ใช้มาตรการเพื่อหยดุการแพร่ระบาดของไวรัส โดยมาตรการ

ดงักลา่วนัน้ตา่งสง่ผลให้เศรษฐกิจในหลายภาคสว่นหยดุชะงกัพร้อมกนัทัว่โลก สินทรัพย์เสี่ยงทัว่โลกทัง้หมดถกูเทขายอย่าง
หนกัเนื่องจากนกัลงทนุกงัวลว่าผลกระทบดงักลา่วจะท าให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและ
รัฐบาลทั่วโลกได้ประกาศใช้นโยบายทัง้การเงินและการคลงัอย่างหนัก เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยให้
เศรษฐกิจโลกฟืน้ตวักลบัมาได้อยา่งรวดเร็วเมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสเร่ิมมีแนวโน้มควบคมุได้ 
 

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน 
กองทนุเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ  ช่ือ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic 

Bond (Class I) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า NAV ของกองทนุ กองทนุหลกัจดทะเบียนใน
ประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) และบริหารจดัการโดย Jupiter Unit Trust Managers Limited ทัง้นี ้กองทนุหลกัมี
วตัถปุระสงค์หลกัเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการกระจายการลงทนุไปในตราสารหนีท้ัง้ภาครัฐและภาคเอกชนทัว่โลก จะ
เน้นลงทนุในทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนสงู ซึ่งรวมถึงตราสารหนีท้ี่มีความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (High 
Yield Bonds) ตราสารหนีท้ี่ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Bond) ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือใน
อนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) ตราสารหนีภ้าครัฐ ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ (Convertible bond) และตราสารหนีอ้ื่นๆ 
 

ณ วนัท่ี  13 มกราคม 2561 กองทนุหลกัได้มีการลงทนุตามกลุม่หลกัทรัพย์ตา่งๆ ดงันี ้
 

กลุ่มหลักทรัพย์ %/NAV 
พนัธบตัรรัฐบาล 45% 
ตราสารหนีภ้าคเอกชน 44% 
อื่นๆ 11% 

 

ณ วนัท่ี  13 มกราคม 2563 กองทนุหลกัมีรายละเอยีดการลงทนุ ดงันี ้

Duration ของพอร์ต 5.80 (ปี)  

อนัดบัความนา่เช่ือถือเฉลีย่ BBB+ 
อตัราผลตอบแทน YTM 1.92% 
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ผลการด าเนินงานของกองทุน 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยของกองทนุส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มกราคม 2561 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.88 

 * วนัจดทะเบียนกองทนุ 

ไมมี่ดชันีชีว้ดั เน่ืองจากกองทนุหลกัมีกลยทุธ์การลงทนุแบบ Unconstrained strategy ซึ่งผู้ จดัการกองทนุหลกัสามารถบริหารจดัการการลงทนุ
ด้วยกลยทุธ์ที่หลากหลาย ดงันัน้ บริษัทจดัการของกองทนุหลกัจึงเห็นว่าไม่มีดชันีชีว้ดัใดที่เหมาะสมกับรูปแบบการลงทนุของกองทนุหลกั และไม่มี
ดชันีชีว้ดั (Benchmark) ใดที่เหมาะสมในการวดัผลการด าเนินงาน 

 

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันท่ี 13 มกราคม 2561             
บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวทราบว่า กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ 
ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 230,596,621.01 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย
เท่ากบั 10.8400 บาท และกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ          
มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 2,052,243,756.52 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 30.8403 บาท  

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล 

ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ และขอให้ค ามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสทิธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่าน
ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ทา่นสามารถติดตามขา่วการประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 

 (นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล          
ไดนามคิ บอนด์ ฟันด์ 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ก.พ. 2562 – 31 ม.ค 2563 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
27 ก.พ 2561* – 31 ม.ค. 2562 

กองทนุ 8.88% -0.44% 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายล ีไหว ไฟ                                                   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
1. 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  
 
 
 

ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 21A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 371/27-10, 12-11  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 30320 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2177 
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 กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ไดนามิค บอนด ์ฟันด ์

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 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           27 ก.พ. 61 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี            31 ม.ค. 63 
 

 

  กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 

 
 

   กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 

 
 
หมายเหต ุ     1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 

                          2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
                          3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ปี 
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- ไม่มีดชันีชีว้ดั เนื่องจากกองทุนหลกัมีกลยทุธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ่งผู้จัดการกองทนุหลกั
สามารถบริหารจดัการการลงทนุด้วยกลยทุธ์ที่หลากหลาย ดงันัน้ บริษัทจดัการของกองทนุหลกัจึงเห็นว่าไม่มี
ดชันีชีว้ดัใดที่เหมาะสมกบัรูปแบบการลงทนุของกองทนุหลัก และไม่มีดชันีชีว้ดั (Benchmark) ใดที่เหมาะสม
ในการวดัผลการด าเนินงาน 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็น
สิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต  
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กองทนุ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทนุหลกั) 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ไดนามิค บอนด ์ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

   

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  
จ านวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                 13,463.35                        0.8025  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                       538.53                        0.0321  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                                -                                    -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน                    2,692.67                        0.1605  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                                -                                    -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                                -                                    -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                                -                                    -    

คา่สอบบญัชี                         43.00                        0.0026  

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ*                         24.70                        0.0015  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **            16,762.25                  0.9992  

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

                           ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
    

 
 
 
 
  



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์          10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%NAV

1.71

1.71

-0.45

9.96

-10.41

100.84

100.84

100.84

100.84

-2.10

-2.10

100.00

                    กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่   31  มกราคม  2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิและการก่อภาระผกูพัน

อ่ืนๆ -10,261,509.84

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 39,130,286.55

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

เงนิฝาก 39,130,286.55

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  LUXEMBOURG

หุ้นสามัญ 2,301,988,875.67

หนีส้ินอ่ืน -237,573,208.48

ทรัพย์สินอ่ืน 227,311,698.64

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -48,017,274.85

The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (Class I) 2,301,988,875.67

ไมจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 2,301,988,875.67

หนว่ยลงทนุ 2,301,988,875.67

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,282,840,377.53

-48,017,274.85สญัญาฟอร์เวิร์ด
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A- 21/02/2563 -28,572,306.71

A- 13/03/2563 -21,993,807.18

A- 21/02/2563 1,731,327.60

AAA 21/02/2563 -1,768,325.00

AAA 21/02/2563 1,285,682.20

AAA 21/02/2563 -3,722.00

AA+ 21/02/2563 954,560.80

AA+ 21/02/2563 349,315.44

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง 1,285,682.20 0.06

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -1,768,325.00 -0.08

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง 1,731,327.60 0.08

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง 349,315.44 0.02

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง 954,560.80 0.04

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -3,722.00 0.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -21,993,807.18 -0.96

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

สญัญาที่อ้างอิงกับอตัราแลกเปลี่ยน
สญัญาฟอร์เวิร์ด ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -28,572,306.71 -1.25

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา คู่สัญญา อันดับความ
น่าเช่ือถอื

วัตถุประสงค์ มูลค่าตาม
ราคาตลาด

%NAV

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล ไดนามิค บอนด ์ฟันด์

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563
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 ข้อมลูอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ไดนามิค บอนด ์ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 

56.87% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ไดนามิค บอนด ์ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเชื่อถอืโดยสถาบัน
ในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

- ไมม่ี - - - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ 

  

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

-  - ไมม่ี - - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

- ไมม่ี - 

หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที ่
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 มกราคม 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 โกลบอล ไดนามิค บอนด ์ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 
 

-ไมม่ี- 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ไดนามิค บอนด ์ฟันด ์

ส าหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 
 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข 
วันที่ได้รับ 

ความเห็นชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

แก้ไขตามประกาศ 
สน.18/2562 

13 ตลุาคม 2562 13 ตลุาคม 2562 

สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทนุ
หรือแก้ไขวิธีจดัการ 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
แก้ไขตามประกาศ 
ทน.31/2562 
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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 

 

 


