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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 

ความเห็นเก่ียวกบัการลงทนุเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุในรอบบญัชีที่ผ่านมา ระหว่างวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง
วนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 

 

สรุปภาพรวมตลาด 
เศรษฐกิจโลกชะลอตวัลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และการด าเนินงานทางเศรษฐกิจที่ยงัต ่ากว่าระดบัปกติ 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทัว่โลกได้ประกาศใช้นโยบายทัง้การเงินและการคลงัเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ   
ตลาดทนุมีการฟืน้ตวัจากความคาดหวงัเก่ียวกับวคัซีนและจากผลการเลอืกตัง้ในสหรัฐอเมริกา ดอกเบีย้นโยบายมีแนวโน้มที่จะคง
อยูใ่นระดบัต ่า การใช้นโยบายการเงินแบบผอ่นคลายในประเทศหลกัๆจะช่วยลดแรงกดดนัตอ่การลงทนุในสนิทรัพย์เสีย่ง 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 
  กองทนุจะเน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United Global Durable Equities Fund - Class USD ACC  (กองทนุหลกั) 
โดยกองทนุหลกัเน้นลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทัว่โลก 

 
น า้หนกัการลงทนุสงูสดุ ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 

หมวดธุรกิจ %/NAV 

อุตสาหกรรม 23.53 

การเงนิ 19.46 

เทคโนโลย ี 17.15 

สขุภาพ 16.10 

อสงัหารมิทรพัย ์ 6.10 

สนิคา้จ าเป็น 5.83 

สาธารณูปโภค 4.38 

สนิคา้ฟุ่มเฟือย 2.94 
วสัดอุปุกรณ์ 1.42 

เงนิสด  3.09 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ 
 
  มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิต่อหน่วยของกองทุนส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2563 ลดลงร้อยละ 4.47 
เปรยีบเทยีบกบัดชันีอา้งองิมาตรฐานทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 8.15 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ดูเรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ 
ผลตอบแทนการลงทุน 

ระหว่าง 
1 พ.ย. 2562 – 31 ต.ค. 2563 

ผลตอบแทนการลงทุน 
ระหว่าง 

1 พ.ย. 2561 – 31 ต.ค. 2562 
กองทนุฯ -4.47% 12.58% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) 8.15% 2.54% 

*ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : ดชันี MSCI AC World ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 
 
 เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบปีบญัชีในวนัที่ 31 ตุลาคม 2563 
บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุดงักลา่วทราบวา่ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ มีมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิ 623,663,947.88 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 11.8578 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ตลุาคม 2563) 
 
 บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล      
ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ และขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านด้วย
ความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
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 กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 

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 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 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 ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด ์

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์      อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์         กงัวานเกียรตชิยั* 

3 นายฐิติรัฐ                      รัตนสงิห์* 

4 นางสาวสริิอนงค์            ปิยสนัติวงศ์ 

 *   ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน   17 พ.ย. 58 

วันสิน้สุดรอบปีบัญช ี   31 ต.ค. 63 
 

 

 
 

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

 
 

 

- ตวัชีว้ดั : ดชันี MSCI AC World ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) 
ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงาน
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน
มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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    ข้อมลูของ United Global Durable Equities Fund - Class USD Acc (กองทนุหลกั) 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ            8,230.73                         1.6050  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                  164.61                        0.0321  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                         -                                     -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน               1,097.43                         0.2140  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                        -                                     -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                     -                                     -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                      -                                     -    

คา่สอบบญัชี               46.20                         0.0090  

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ*                   6.90                         0.0013  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **             9,545.87                   1.8614  

รายได้ 
 จ านวนเงนิ  
หน่วย : บาท 

 ร้อยละ ของ  
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ  3,407,071.21                         0.6648  
  

หมายเหต ุ * คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
  ** ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่

เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

เงนิฝาก 23,636,825.59

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด์
ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

อ่ืนๆ 2,736,725.40

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (USD) 60,791.79

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 23,576,033.80

หนีส้ินอ่ืน -3,529,200.83
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  SINGAPORE

หุ้นสามัญ 596,117,195.09

ทรัพย์สินอ่ืน 6,265,926.23

United Global Durable Equities Fund (SG9999014021) 596,117,195.09

ไมจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 596,117,195.09

หนว่ยลงทนุ 596,117,195.09

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 623,643,496.57

1,152,750.49สญัญาฟอร์เวิร์ด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน 1,152,750.49
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 
 

 71.99% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

-ไมม่ี- - - 
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                     การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

- -ไมม่ี- - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

UOB ASSET MANAGEMENT LTD 

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 ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 
 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การด าเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-  -ไมม่-ี  -  -  -  - 
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 

ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 

 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที่ 

Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด ์

ณ วนัท่ี 30 ตลุาคม 2563 

 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ มีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่                     

จ านวน 1 กลุม่ เป็นสดัสว่นร้อยละ 41.1497 

หมายเหต ุ: 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด ์

ส าหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 
เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 

ความเห็นชอบ 
วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

สทิธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ยกเลกิข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 
สธ.53/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และ
ข้อจ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ                          
(ยกเลกิข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ                               
(ยกเลกิข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม                    

(ยกเลกิข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.59/2563 
ทน.60/2563 
สน.21/2562 
สน.9/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 
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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 

 


