
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจาํรอบ 6 เดือนแรก 
(1 พฤศจิกายน 2563 - 30 เมษายน 2564) 

 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด ์
United Global Durable Equities Fund : UGD 



 

สารบญั 
  

 หน้า 

สารจากบริษัทจัดการ 1 

รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 3 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 5 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 6 

ข้อมูล United Global Durable Equities Fund - Class USD ACC (กองทุนหลัก) 7 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 9 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ ยืมเงนิและการก่อภาระผูกพัน 10 

รายละเอียดตวัตราสารและอันดับความน่าเช่ือถอืของตราสารทุกตัว 11 

รายงานงบการเงนิ 12 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 13 

อันดับความน่าเช่ือถอืของธนาคารหรือสถาบันการเงนิ 14 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากใช้บริการบุคคลอ่ืน ๆ 15 

รายช่ือของบุคคลที่เก่ียวข้องที่มีการทาํธุรกรรมกับกองทุนรวม 16 

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 17 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุน 18



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์  1 
 

 
สารจากบริษทัจดัการ 

 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  

 

สรุปภาพรวมตลาด 

 ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 ตลาดหุ้นโลกกําลงัฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด และเผชิญกับความผันผวนก่อนการเลือกตัง้
สหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต ชนะการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
โดยตลาดทนุมีความหวงัจากนโยบายของพรรคเดโมแครตถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีจะมีมากขึน้ การเก็บภาษี และสงคราม
การค้าระหว่างประเทศท่ีจะลดลง ในขณะเดียวกันการพฒันาวคัซีนโควิดเร่ิมท่ีจะมีประสิทธิภาพมากขึน้และเร่ิมแจกจ่าย
ประชาชนในช่วงท้ายของไตรมาสท่ี 4 ตลาดหุ้นจึงเล็งเห็นถึงการเปิดประเทศและเร่ิมคาดการณ์ ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มวฎัจกัร 
(cyclical) เร่ิมฟืน้ตวัและปรับตวัขึน้ได้ดีกวา่ แตใ่นทางตรงกนัข้ามอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอเมริกากลบัปรับตวั
ขึน้อยา่งรวดเร็วจาก ร้อยละ 0.9 มาสูร่ะดบัร้อยละ 1.7 ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน สง่ผลให้ตราสารหนีป้รับตวัได้น้อยกว่า
สินทรัพย์อ่ืนๆ นโยบายการเงินขนาดใหญ่และนโยบายการคลงัจากรัฐบาลนายโจ ไบเดน ยงัคงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีผลกัดนัให้
ราคาหุ้นปรับตวัขึน้ได้ดีในช่วงท่ีผา่นมา 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

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

 
นํา้หนกัการลงทนุสงูสดุ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

หมวดธุรกจิ %/NAV 

อตุสาหกรรม 30.23 
การเงิน 21.65 
เทคโนโลยี 15.97 
สขุภาพ 14.56 
สนิค้าจําเป็น 6.58 
อสงัหาริมทรัพย์ 5.61 
สาธารณปูโภค 2.99 
เงินสด 2.42 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยของกองทนุสําหรับรอบคร่ึงปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 เมษายน 2564 เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.44 เปรียบเทียบ
กบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.13 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล 
ดูเรเบิล้ อคิวติี ้ฟันด์ 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 พ.ย. 2563 – 30 เม.ย. 2564 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 พ.ค. 2563 – 31 ต.ค. 2563 

กองทนุฯ 22.44% 6.38% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)* 28.13% 9.57% 
*ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : ดชันี MSCI AC World ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัรา 
แลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

 

  เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี 30 เมษายน 2564
บริษัทจดัการขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่าวทราบว่า กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ 
มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 885,677,029.48 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 14.5182 บาท  

 

บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุทา่นท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ 
อิควิตี ้ฟันด์ และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วย
ความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุเปิดได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

 

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. นางกญัลกิาบษุปวนิช 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 

 
 
สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

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 ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด ์

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร*
2 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั*

3 นายฐิติรัฐ                    รัตนสงิห์*
4 นางสาวสริิอนงค์           ปิยสนัติวงศ์
5 นายนพพล                   นราศรี

    *ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า(ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

                                               วันจดทะเบียนกองทุน     17 พ.ย. 58 

วันสิน้สุดรอบบัญชี         30 เม.ย. 64 
 

 
 

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

 

- ดชันีชีว้ดั:  ดชันี MSCI AC World ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วย
อตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุ
รวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูของ United Global Durable Equities Fund - Class USD ACC (กองทุนหลกั) 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                    6,633.58                          1.6050 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                       132.67                          0.0321 
คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                                -                                    -   
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน                       884.48                          0.2140 
คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                                -                                    -   
คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                                -                                    -   
คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                                -                                    -   
คา่สอบบญัชี                         23.31                          0.0028 
คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ*                            2.90                          0.0003 
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **              7,676.94                   1.8542 

รายได้ 
จาํนวนเงนิหน่วย : 

บาท 
ร้อยละ ของมูลค่า
ทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ           2,733,368.10                          0.3278 
หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 

**ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมตา่งๆ 
   ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 

71.40% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด ์

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

-ไมมี่- - - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่
ได้รับ 

เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

- -ไมมี่- - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

UOB Asset Management (Singapore) 
 

 
หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี 
บริษัทจดัการโดยตรงหรือท่ี Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th 
หรือท่ี Website ของสํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 
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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด ์

ระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 

-ไมมี่- - - - - - 
 

  



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์  18 
 

ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด ์

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบคุคลใดบคุคลหนึ่ง      
จํานวน 1 กลุ่ม เป็นสดัส่วนร้อยละ 42.7829 

 
 

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


