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สารจากบริษทัจดัการ 

 
เรียน   ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 
 กองทนุมีผลตอบแทน ระหว่างวนัที่  1 กนัยายน  2562 ถึงวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2563 ผลตอบแทนของกองทนุ
ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.12 เทียบกบัผลตอบแทนของ MSCI AC World Healthcare Index (ที่ปรับให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท) 
ที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.53 ณ วนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2562 ทางกองทนุมีการลงทนุรายอตุสาหกรรม ในกลุม่เทคโนโลยีชีวภาพ
ร้อยละ 31.09 กลุม่เภสชัภณัฑ์ร้อยละ 23.23 กลุม่ธุรกิจเคร่ืองมือการแพทย์ร้อยละ 21.65 กลุม่เคร่ืองมือและบริการด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ร้อยละ 8.79 และกลุม่การจดัการสขุภาพร้อยละ 7.94 
 
น า้หนกัการลงทนุสงูสดุ ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 

ประเทศ ร้อยละของสนิทรัพย์ทัง้หมด 

สหรัฐอเมริกา 68.07 

ไอร์แลนด์ 5.69 
ญ่ีปุ่ น 5.20 
สหราชอาณาจกัร 5.13 
เนเธอร์แลนด์ 3.79 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 2.87 
สวิสเซอร์แลนด์ 2.47 
เบลเยี่ยม 1.56 
อื่นๆ 3.85 
เงินสด 1.37 

 
ผลการด าเนินงานของกองทุน 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท  
โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 กนัยายน 2562 - 29 กุมภาพนัธ์ 2563 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
 1 มีนาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 

กองทนุ 9.12% -4.00% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)* 7.53% -3.04% 
*ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : ดชันี MSCI AC World Health Care Index ซึง่เป็นดชันีที่เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund)        
ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 
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เนื่องในโอกาสที่กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ซึง่จะครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัที่ 29  กมุภาพนัธ์ 2563
บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์           
มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 1,277,379,175.14 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 13.6717 บาท (ข้อมลู ณ 
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563) 

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุทา่นท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท 

โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ และขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุ
ของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

(นายวนา พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
รายชื่อกรรมการ  

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 
 
 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์  
เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด์ 

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรตชิยั* 

3 นายวจิกัขณ์ ณ เชียงใหม ่

4 นายกาย                      ศิริพรรณพร* 

5 นายฐิติรัฐ                    รัตนสงิห์* 

6 นางสาวสริิอนงค์          ปิยสนัติวงศ์ 

* ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี)  
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน         9 ก.ย. 57 

วันสิน้สุดรอบบัญชี            29 ก.พ. 63 

 
 

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา 
 2) ผลตอบแทนต่อปี 

3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ปี 

- ดชันีชีว้ดั : ดชันี MSCI AC World Health Care Index ซึง่เป็นดชันีท่ีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั 
(Master Fund) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่ค านวณ
ผลตอบแทน 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ด้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวมของสามาคมบริษัทจดัการกองทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็น
สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ข้อมูลของ United Global Healthcare Fund (กองทุนหลกั) 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ   13,250.44            1.6050  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์          265.01                      0.0321  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                   -                        -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน       1,766.72                 0.2140  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                          -                              -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                     -                -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                      -                     -    

คา่สอบบญัชี              26.06                0.0016  

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ*            13.70               0.0008  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **            15,321.93                  1.8535  

รายได้ 
จ านวนเงนิ            
หน่วย : บาท 

ร้อยละ ของ          
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ        7,653,389.05                  0.4619  

หมายเหต ุ * คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  
               ** ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เกิดขึน้                        

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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%NAV

5.94

5.34

0.59
-3.90

0.00

17.58

102.69

102.69

102.69

102.69

-4.72

-4.72
100.00มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,277,349,355.04

-60,339,867.86สญัญาฟอร์เวิร์ด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -60,339,867.86

United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176) 1,311,663,883.52

ไมจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1,311,663,883.52

หนว่ยลงทนุ 1,311,663,883.52

หนีส้ินอ่ืน 224,530,400.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  SINGAPORE

หุ้นสามัญ 1,311,663,883.52

ทรัพย์สินอ่ืน -4,249.04

อ่ืนๆ -49,802,632.84

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (USD) 7,559,628.34

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 68,268,343.88

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

เงนิฝาก 75,827,972.22

กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

ณ วันที่   29  กุมภาพันธ์  2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมืเงนิและการก่อภาระผกูพัน
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AA+ 20/03/2563 -6,961,377.50
AA+ 20/03/2563 1,241,775.00
AA+ 3/04/2563 -45,574,656.40
AA 3/04/2563 -2,199,000.00
AA- 20/03/2563 -4,487,211.96
A- 20/03/2563 -2,559,972.00

AA+ 20/03/2563 200,575.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ โกลบอล เฮลท์แคร ์ฟันด์

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563

วันครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

สญัญาที่อ้างอิงกับอตัราแลกเปลี่ยน

คู่สัญญา อันดับความ
น่าเช่ือถอื

วัตถุประสงค์ มูลค่าตาม
ราคาตลาด

0.10
สญัญาฟอร์เวิร์ด ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -696,137,750.00

%NAV

-0.17
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -45,574,656.40

-0.55
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง 1,241,775.00

-0.20
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -4,487,211.96

-3.57
ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -2,199,000.00

0.02ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง 200,575.00

-0.35
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -2,559,972.00
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
งบการเงนิ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

งบก าไรขาดทุน งบดุล
ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วันที่  1 กันยายน 2562 ถงึวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

   สินทรัพย์
รายได้จากการลงทนุ เงินลงทนุตามมลูคา่ยตุิธรรม(ราคาทนุ 1,191,000,327.14 บาท) 1,311,663,883.52
    รายได้เงินปันผล 0.00 เงินฝากธนาคาร 75,799,645.26
    รายได้ดอกเบีย้ 95,663.57 ลกูหนี ้
    รายได้อ่ืนๆ 7,653,389.05     จากการขายเงินลงทนุ 224,530,400.00
        รวมรายได้ 7,749,052.62     จากดอกเบีย้และเงินปันผล 28,326.95
คา่ใช้จ่าย คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชี-สทุธิ 0.00
    คา่ธรรมเนียมการจดัการ 13,250,436.25 สินทรัพย์อ่ืน 168,693,360.55
    คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 265,008.72         รวมสินทรัพย์ 1,780,715,616.28
    คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 1,766,724.83
    คา่ธรรมเนียมการจดัตัง้กองทนุรวม 0.00                                    หนีสิ้น
    คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ 0.00     เจ้าหนีจ้ากการซือ้เงินลงทนุ 0.00
    คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 26,063.76     คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 2,427,971.94
    คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชีตดัจ่าย 0.00     หนีส้ินอ่ืน 500,938,289.31
    คา่ใช้จ่ายอ่ืน 27,878.80         รวมหนีส้ิน 503,366,261.25
        รวมคา่ใช้จ่าย 15,336,112.36
ก าไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธิ (7,587,059.74) สินทรัพย์สทุธิ 1,277,349,355.03
ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 38,262,242.51
รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ    สินทรัพย์สุทธิ:
    รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 84,977,943.74 ทนุที่ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 934,320,252.72
    รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้ทัง้สิน้ 127,237,034.59 ก าไรสะสม
    ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากสญัญาขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (84,047,498.42)     บญัชีปรับสมดลุ (290,817,919.36)
        รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ 128,167,479.91     ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน 633,847,021.67

สินทรัพย์สทุธิ 1,277,349,355.03
การเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการด าเนินงาน 158,842,662.68 สินทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 13.6714
เงินปันผลจ่ายระหวา่งปี 0.00
การเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 158,842,662.68 จ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หนว่ย) 93,432,025.2719
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด์ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
 

26.03% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด์ 

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
 

รายชื่อ อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

-ไมม่ี- - - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่
ได้รับ 

เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

- -ไมม่ี - - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

UOB ASSET MANAGEMENT LTD 

 
หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที่ 
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 ยโูอบี สมารท์ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด์ 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

-ไมม่ี- - - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด์ 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 
 

-ไมม่ี- 

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

 


