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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ความเห็นเก่ียวกบัการลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุในรอบบญัชีท่ีผ่านมา ระหว่างวนัที่ 1 กนัยายน 2562 – 
วนัท่ี 31 สงิหาคม 2563 

 

กองทนุมีผลตอบแทน ระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถงึวนัท่ี 31 สงิหาคม 2563 ผลตอบแทนของกองทนุปรับตวั
เพิ่มขึน้ร้อยละ 26.22  เทียบกบัผลตอบแทนของ MSCI AC World Health Care Index (ท่ีปรับให้อยูใ่นรูปสกลุเงินบาท) ท่ี
ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.98 วนัท่ี 31 สงิหาคม 2563 ทางกองทนุมีการลงทนุรายอตุสาหกรรมในกลุม่เทคโนโลยีชีวภาพ ร้อยละ 25.91 
กลุม่ธุรกิจเคร่ืองมือการแพทย์ ร้อยละ 21.66 กลุม่เภสชัภณัฑ์ ร้อยละ 21.16 กลุม่ธุรกิจเคร่ืองมือและบริการทางชีววิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ 8.41 และ กลุม่ประกนัสขุภาพ ร้อยละ 7.75  

 
ผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ   

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ 
ผลตอบแทนการลงทุน 

ระหว่าง 
1 ก.ย. 2562 – 31 ส.ค. 2563 

ผลตอบแทนการลงทุน 
ระหว่าง 

1 ก.ย. 2561 – 31 ส.ค. 2562
กองทนุ 26.22% -10.92% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)* 23.98% -8.43% 

*ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน: ดชันี MSCI AC World Health Care Index ซึ่งเป็นดชันีท่ีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) 
ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

 
นํา้หนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 31 สงิหาคม 2563 

ประเทศ ร้อยละของสนิทรัพย์ทัง้หมด 

สหรัฐอเมริกา 68.57 

สหราชอาณาจกัร 5.01 
ญ่ีปุ่ น 4.58 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 2.81 
ไอร์แลนด์ 2.10 

สวิสเซอร์แลนด์ 2.00 
เนเธอร์แลนด์ 1.93 
เดนมาร์ก 1.67 
อ่ืนๆ 3.58 
เงินสด 7.75 
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เนื่องในโอกาสที่ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบปีบญัชีในวนัที่ 31 สิงหาคม 2563 
บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่าวทราบว่า กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หน่วยลงทนุ
ชนิดเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 635,537,872.00 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากับ 
15.7824 บาท  
 
 บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยไูนเต็ด    
โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุ
ของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
 
 

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 กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

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 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด ์

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์   อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์          กงัวานเกียรติชยั* 

3 นายกาย                        ศิริพรรณพร* 

4 นายฐิติรัฐ                      รัตนสงิห์* 

5 นางสาวสริิอนงค์            ปิยสนัติวงศ์ 

 *   ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน   9 ก.ย. 57 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี  31 ส.ค. 63 

 
 

 
 
 
 

หมายเหต ุ      1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา 
         2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
                               3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเท่ากบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ดชันีชีว้ดั : ดชันี  MSCI AC World Health Care Index ซึง่เป็นดชันีท่ีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
กองทนุหลกั (Master Fund) ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท  
ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 - ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ 
มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูของ United Global Healthcare Fund (กองทนุหลกั) 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 8,546.99 1.6050 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 170.94 0.0321 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                       -                           -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1,139.60 0.2140 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                       -                           -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                           -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                           -   

คา่สอบบญัชี 51.20 0.0096  

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ * 20.90 0.0039   

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 9,929.63 1.8646 

รายได้ 
จาํนวนเงนิ 
หน่วย : บาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ 4,982,609.77 0.9368 

หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
 ** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ี

เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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%NAV

2.21

2.08

0.13
-1.99

0.39

-2.38

99.55

99.55

99.55

99.55

0.24

0.24
100.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

เงนิฝาก 14,033,494.48

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด์
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

อื่นๆ -12,678,888.84

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (USD) 795,494.34

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 13,238,000.14

หนีส้นิอ่ืน -15,135,795.93

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  SINGAPORE

หุ้นสามัญ 632,667,178.60

ทรัพย์สนิอ่ืน 2,456,907.09

United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176) 632,667,178.60

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 632,667,178.60

หนว่ยลงทนุ 632,667,178.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 635,537,872.00

1,516,087.76สญัญาฟอร์เวิร์ด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน 1,516,087.76
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AA+ 496,112.00

AA+ -155,632.80

AA+ -98,377.44

AA+ 73,771.60

AA+ 59,599.50

A- 1,022,100.36

A- 246,296.88

A- -79,643.00

A- -539,556.20

A- 1,226,162.62

A- -67,234.86

A- -794,519.60

AA -5,266.80

AA 231,232.30

AA -186,141.20

AA 60,216.20

AA 26,968.20ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 26,968.20 0.00 30/10/2563

0.04 30/10/2563

-0.03 30/10/2563

0.01 30/10/2563

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง -186,141.20

ป้องกนัความเสีย่ง 60,216.20ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)

ธนาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 231,232.30

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง -5,266.80 0.00 11/09/2563

ป้องกนัความเสีย่ง -794,519.60

0.19 30/10/2563

-0.01 11/09/2563

-0.13 11/09/2563

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 1,226,162.62

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง -67,234.86

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง -539,556.20 -0.08 11/09/2563

0.16 11/09/2563

0.04 11/09/2563

-0.01 11/09/2563

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 246,296.88

ป้องกนัความเสีย่ง -79,643.00ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 1,022,100.36

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 59,599.50 0.01 30/10/2563

ป้องกนัความเสีย่ง 73,771.60

-0.02 11/09/2563

-0.02 11/09/2563

0.01 11/09/2563

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง -155,632.80

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง -98,377.44

กาํไร/ขาดทุน

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น

สญัญาฟอร์เวิร์ด ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 496,112.00 0.08 11/09/2563

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา คู่ สัญญา อันดับความ
น่าเชื่อถอื

วัตถุประสงค์ มูลค่าตาม
ราคาตลาด

%NAV วันครบกาํหนด

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด์

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

 55.70% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

-ไมมี่- - - 
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                     การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

- -ไมมี่- - -
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

UOB ASSET MANAGEMENT LTD. 

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 เฮลทแ์คร ์ฟันด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 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 เฮลทแ์คร ์ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

--ไมมี่-- 

หมายเหต ุ: 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด ์

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 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 


