
กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี ้อิควิตี ้ฟันด์  1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานประจ าปี 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2562/2563 

 

 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ซีเคียวริต้ี อิควิต้ี ฟันด ์

United Global Security Equities Fund : UGSE 

 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี ้อิควิตี ้ฟันด์  2 

สารบญั 
 

 
 หน้า 

 
สารจากบริษัทจดัการ 1
  
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร 3 
 
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
  
รายชื่อผู้จัดการกองทุน 5 
 
ตารางสรุปผลการด าเนินงาน 6 
 
ข้อมูลของ Pictet - Security - Class I (กองทุนหลกั) 7 
 
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 9 
 
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมืเงนิและการก่อภาระผูกพนั 10 
 
รายละเอียดตวัสารและอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารทุกตวั 11 
 
ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)  12 
 
อันดับความน่าเชื่อถอืของธนาคารหรือสถาบนัการเงนิ  13 
 
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ 14 
 
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมของกองทุนรวม  15 
 
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  16 
 
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น  17 
 
ข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน  18 

การแก้ไขข้อผูกพนั 19 

งบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 20 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี ้อิควิตี ้ฟันด์  1 

 

สารบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 
สรุปภาพรวมตลาด 

เศรษฐกิจโลกชะลอตวัลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และการด าเนินงานทางเศรษฐกิจที่ยงัต ่ากว่าระดบัปกติ 
อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทัว่โลกได้ประกาศใช้นโยบายทัง้การเงินและการคลงัเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ตลาดทนุมีการฟืน้ตวัจากความคาดหวงัเก่ียวกับวคัซีนและจากผลการเลือกตัง้ในสหรัฐอเมริกา ดอกเบีย้นโยบายมีแนวโน้มที่
จะคงอยูใ่นระดบัต ่า การใช้นโยบายการเงินแบบผอ่นคลายในประเทศหลกัๆ จะช่วยลดแรงกดดนัตอ่การลงทนุในสนิทรัพย์เสีย่ง 

  
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

  กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี ้อิควิตี ้ฟันด์ (UGSE) เน้นลงทนุในกองทนุ Pictet - Security - Class I (กองทนุหลกั) 
ซึ่งบริหารจดัการโดยบริษัท Pictet Funds (Europe) S.A. โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิ โดยกองทนุหลกัจะเน้นลงทนุไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกัในหุ้นของบริษัททัว่โลกที่ด าเนิน
ธุรกิจเก่ียวกับการให้ความคุ้มครองด้านความมัน่คง ด้านสุขภาพ และด้านเสรีภาพ ทัง้ส าหรับบุคคล บริษัทและรัฐบาล โดยมี
วตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพื่อสร้างรายรับและการเติบโตของเงินลงทนุในระยะกลางและยาว 

 
น า้หนักการลงทุนในตราสารทุน ณ วนัที่ 30 พฤศจกิายน 2563 

ประเทศ %/NAV 

สหรัฐอเมริกา 81.27 

สหราชอาณาจกัร 4.64 

ฝร่ังเศส 2.89 

สวีเดน 2.18 

เนเธอแลนด์ 2.10 

เยอรมนั 1.76 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 1.39 

ญ่ีปุ่ น 1.25 
สวิสเซอร์แลนด์ 0.76 

อื่นๆ 0.01 
เงินสด 1.75 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ 

  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.47 เปรียบเทียบกบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 
14.74 ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล                
ซีเคียวริตี ้อคิวติี ้ฟันด์ 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ธ.ค. 2562 – 30 พ.ย. 2563 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ธ.ค. 2561 – 30 พ.ย. 2562 

กองทนุ 16.47% 15.74% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)* 14.74% 5.44% 
*ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : ดชันี MSCI World Index (Total Return) ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) 
ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

 
เนื่องในโอกาสที่ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี ้อิควิตี ้ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบปีบญัชีในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

บริษัทขอเรียนให้ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุดงักลา่วทราบวา่ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี ้อิควิตี ้ฟันด์ มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
34,895,101.61 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 14.2384 บาท  
 
 บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุทา่นท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบั กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล 
ซีเคียวริตี ้อิควิตี ้ฟันด์ และขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่าน
ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
 
 

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 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 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

 
 

 
 
 
 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี ้อิควิตี ้ฟันด์  4 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี ้อิควิตี ้ฟันด์  5 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ซีเคียวริต้ี อิควิต้ี ฟันด ์

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์       อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์         กงัวานเกียรตชิยั* 

3 นายฐิติรัฐ                      รัตนสงิห์* 

4 นางสาวสริิอนงค์            ปิยสนัติวงศ์ 

         *   ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน  1 ธ.ค. 58 

วันสิน้สุดรอบปีบัญช ี  30 พ.ย. 63 
 

 
 

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

 

- ดชันีชีว้ดั: ดชันี MSCI World Index (Total Return) ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) 
ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน  

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผล
การด าเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูของ Pictet - Security - Class I (กองทนุหลกั) 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ซีเคียวริต้ี อิควิต้ี ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ         580.92                 1.6050  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                  11.62                      0.0321  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                            -                                  -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน                    77.46                       0.2140  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                          -                                  -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                            -                                  -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                           -                                   -    

คา่สอบบญัชี                    46.00                       0.1271  

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ*                    3.50                       0.0097  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **          719.50                  1.9879  

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

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ซีเคียวริต้ี อิควิต้ี ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

 44.63% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

 กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ซีเคียวริต้ี อิควิต้ี ฟันด ์  

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 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 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 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 ซีเคียวริต้ี อิควิต้ี ฟันด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การด าเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-ไมม่ี-  -  -  -  -  - 
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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 ซีเคียวริต้ี อิควิต้ี ฟันด ์

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

--ไมม่-ี- 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ซีเคียวริต้ี อิควิต้ี ฟันด ์

ส าหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 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 

 


