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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ความเห็นเก่ียวกบัการลงทนุเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุในรอบบญัชีที่ผ่านมา ระหว่างวนัที่ 30 ตลุาคม 2562 - วนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 

 
ภาพรวมตลาด 

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และการดําเนินงานทางเศรษฐกิจท่ียังต่ํากว่าระดับปกติ  
อยา่งไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทัว่โลกได้ประกาศใช้นโยบายทัง้การเงินและการคลงัเพ่ือลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ   ตลาดทนุ
มีการฟื้นตัวจากความคาดหวังเก่ียวกับวัคซีนและจากผลการเลือกตัง้ในสหรัฐอเมริกา  ดอกเบีย้นโยบายมีแนวโน้มท่ีจะคงอยู่ใน    
ระดบัต่ํา การใช้นโยบายการเงินแบบผอ่นคลายในประเทศหลกั ๆ จะช่วยลดแรงกดดนัตอ่การลงทนุในสนิทรัพย์เส่ียง 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

กองทุนลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศท่ีออกโดยบริษัททั่วโลกรวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่โดยเป็นตราสารทุนของ 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรมและหรือเทคโนโลยีใหม ่ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจจะมอบหมาย
ให้ UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้ รับดําเนินการการลงทนุในต่างประเทศของกองทนุ (outsource) และ UOB 
Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให้ Wellington Management Company เป็นผู้ รับดําเนินการ               
ช่วงการลงทนุตอ่ (Sub-Investment Manager) ในบางสว่นหรือทัง้หมด 

 
ผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยของกองทนุสําหรับรอบปีบญัชีเพิ่มขึน้ร้อยละ 36.19 เปรียบเทียบกบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานท่ีเพิ่มขึน้
ร้อยละ 14.35 

 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล อนิโนเวช่ัน ฟันด์ 
ผลตอบแทนระหว่าง 

1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 
ผลตอบแทนระหว่าง 

30 ต.ค. 2561* – 30 ก.ย. 2562 

กองทนุ 36.19% 4.19% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) 14.35% 2.13% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน: ดชันี MSCI AC World โดยปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 
* วนัจดทะเบียนกองทนุ 
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เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อินโนเวชัน่ ฟันด์ ซึง่จะครบรอบปีบญัชีในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษัทขอเรียน
ให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่าวทราบว่า กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อินโนเวชัน่ ฟันด์ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 1,612,116,292.92 บาท 
หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 14.2018 บาท 
 
 บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล 
อินโนเวชั่น ฟันด์ และขอให้คํามั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิด
ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
 
 

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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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม

1 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั* 

3 นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์* 

4 นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ 

*   ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน  30 ต.ค. 61 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี  30 ก.ย. 63 
 

 
 

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

 

- ดชันีชีว้ดั : ดชันี MSCI AC World โดยปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 
- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 - ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุมิได้เป็นสิ่งยืนยนั
ถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ       6,591.25                        1.6050 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์            131.82                        0.0321 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                     -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน          1,318.25                        0.3210 

คา่ธรรมเนียมผู้จดัการร่วมในต่างประเทศ            3,194.01                        0.8025 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                        -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                        -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                        -                                   -   

คา่สอบบญัชี                    51.20                        0.0125 

คา่จดัทํา จดัพิมพ์ หนงัสือชีช้วน                         -                                   -   

คา่ธรรมเนียมทางกฏหมาย                         -                                   -   

คา่ธรรมเนียมธนาคาร                   108.61                        0.0265 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ*                  11.47                        0.0028 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด**        11,406.61                       2.8024 

หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการ

ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม   

1 CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 328,264.10                               28.11 

2 GOLDMAN SACHS (EU-94589)      237,706.05                               20.35 

3 JP MORGAN SG.(EU-95724)       118,012.24                               10.11 

4 MORGAN STANLEY       102,023.20                                 8.74 

5 MERRILL LYNCH           74,655.97                                 6.39 

6 JEFFERIES INTERNATIONAL LTD            69,330.89                                 5.94 

7 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMIT           56,413.55                                 4.83 

8 UBS AG            55,239.32                                 4.73 

9 Macquarie             28,185.98                                 2.41 

10 INSTINET LLC              26,395.80                                 2.26 

11 อ่ืนๆ            71,624.65                                 6.13 

   รวม         1,167,851.75                     100.00 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินโนเวชัน่ ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

216.70% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินโนเวชัน่ ฟันด ์

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 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 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

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 อินโนเวชัน่ ฟันด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การดาํเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-  -ไมมี่-  -  -  -  - 
 
 
 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินโนเวชัน่ ฟันด์ 18 
 
 

ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 
 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินโนเวชัน่ ฟันด ์

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

--ไมมี่-- 

หมายเหต ุ: 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินโนเวชัน่ ฟันด ์

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 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 

สทิธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ

เพิ่มชนิดหน่วยลงทนุ 21 ตลุาคม 2563 21 ตลุาคม 2563 การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ

การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม
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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 


