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สารจากบริษทัจดัการ 

 
เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  

 

สรุปภาพรวมตลาด 

 ตลาดหุ้นโลกเผชิญกบัความผนัผวนอยา่งรุนแรงในไตรมาสแรกของปี 2563 ซึ่งนบัเป็นความผนัผวนครัง้ใหญ่ใน
ประวตัิศาสตร์ตลาดหุ้น ตลาดหุ้นสามารถฟืน้ตวัได้ดีในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ภายหลงัการบรรลขุ้อตกลงระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดของสงครามการค้า อย่างไรก็ตาม ได้มีการพบโรค
ระบาดในมณฑลอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน โรคระบาดดงักล่าวเร่ิมลกุลามทัว่สาธารณรัฐประชาชนจีนและเกิดการ
ระบาดทัว่โลกอยา่งรวดเร็ว สง่ผลให้ประเทศตา่งๆ ทัว่โลกต้องปิดประเทศ ธุรกิจหลายๆ ธุรกิจต้องปิดและหยดุชะงกั สง่ผล
ล าดบัถดัมาให้เศรษฐกิจเข้าสูภ่าวะถดถอย (Technical Recession) ตลาดหุ้นทัว่โลกปรับตวัลดลงรุนแรง โดยปรับตวั
ลดลงจากจดุสงูสดุ 30%-40% ในครัง้นีรั้ฐบาลและธนาคารกลางทัว่โลกสามารถออกมาตรการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว 
ได้แก่ การให้เงินช่วยเหลือ การลดอตัราดอกเบีย้นโยบายเหลือร้อยละ 0 การเข้าซือ้หนีต้่างๆ ส่งผลให้ตลาดหุ้นผ่านจุด
ต ่าสดุและฟืน้ตวัได้อยา่งรวดเร็ว 

 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

  กองทนุจะเน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United Global Durable Equities Fund - Class USD ACC 
(กองทนุหลกั) โดยกองทนุหลกัเน้นลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทัว่โลก 

 
น า้หนกัการลงทนุสงูสดุ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

หมวดธุรกิจ %/NAV 

อตุสาหกรรม 23.04 

การเงิน 20.57 

สขุภาพ 13.50 

เทคโนโลยี 10.88 

อสงัหาริมทรัพย์ 8.24 

สาธารณปูโภค 6.92 

สนิค้าจ าเป็น 4.58 

สนิค้าฟุ่ มเฟือย 4.04 

อื่นๆ 3.77 

เงินสด 4.46 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ 

  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทุนส าหรับรอบคร่ึงปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 เมษายน 2563 ลดลงร้อยละ 
10.06 เปรียบเทียบกบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานท่ีลดลงร้อยละ 1.03 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล 
ดูเรเบิล้ อคิวติี ้ฟันด์ 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 พ.ย. 2562 – 30 เม.ย. 2563 

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

กองทนุฯ -10.06% 5.89% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)* -1.03% -2.56% 
*ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน: ดชันี MSCI AC World ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัรา 
แลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 

 

   เนื่องในโอกาสที่กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ ซึง่จะครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัที่ 30 เมษายน 2563
บริษัทจัดการขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวทราบว่า กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ 
มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 384,494,125.92 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 11.1469 บาท  

 

  บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล      
ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ และขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
ทา่นด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดทา่นสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

 

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 โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์  4 
 

 
 
 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์  5 
 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด ์

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
 

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        17 พ.ย. 58 

วันสิน้สุดรอบบัญชี              30 เม.ย. 63 

 

 
 

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

 

- ดชันีชีว้ดั:  ดชันี MSCI AC World ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วย
อตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน  

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุ
รวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็นสิ่ง
ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ข้อมูลของ United Global Durable Equities Fund - Class USD ACC (กองทนุหลัก) 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                    3,606.57                          1.6050  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                         72.13                          0.0321  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                                -                                     -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน                       480.88                          0.2140  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                                -                                     -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                                -                                     -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                                -                                     -    

คา่สอบบญัชี                         23.58                          0.0052  

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ*                            3.30                          0.0007  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **            4,186.46                 1.8570  

รายได้ 
จ านวนเงนิ                 
หน่วย : บาท 

ร้อยละ ของ              
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ        1,500,235.71                   0.3324  

หมายเหต ุ       *   คา่ใช้จ่ายอื่น ๆท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 

                       **  ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ   

                            ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
 

5.43% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด ์

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 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 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

UOB  ASSET MANAGEMENT LTD 

 
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 ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด ์

ระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด ์

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 
 

มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่ จ านวน 1 กลุม่ เป็นสดัสว่นร้อยละ 53.2325 

 

 
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 

 


