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สารจากบริษทัจดัการ 

 
เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 

สรุปภาพรวมตลาด 

  เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ยังคงมีอยู่ และส่งผลให้การด าเนินงานทาง
เศรษฐกิจยังต ่ากว่าระดับปกติ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทัว่โลกได้ประกาศใช้นโยบายทัง้การเงินและ      
การคลงัเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ตลาดทุนมีการฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของไวรัสเร่ิมมีแนวโน้มควบคุมได้ 
ดอกเบีย้นโยบายมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในระดับต ่า  การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในประเทศหลักๆจะช่วย           
ลดแรงกดดนัตอ่การลงทนุในสนิทรัพย์เสีย่ง  
 

  ตลาดหุ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนผนัผวนในรอบบญัชีที่ผ่านมา สถานการณ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเร่ือง 
การระบาดของไวรัส Covid-19 เร่ิมดีขึน้เร่ือยๆ และเร่ิมสามารถกลบัมาด าเนินธุรกิจต่างๆได้ แต่ตราบใดที่การแพร่ระบาด
ในประเทศอื่นๆ ยงัไม่สามารถควบคุมได้และยงัไม่มีวคัซีน เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ยงัมีแนวโน้มที่จะได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลกด้วยเช่นกนั  
 

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

 กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของ UBS (LUX) Equity SICAV-All China (USD)  I-A1-acc เพียงกองทนุเดียว บริหาร
จดัการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. และจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก ซึ่งลงทนุในตลาด 
ตราสารทุนของบริษัทของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จดทะเบียนทัง้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือฮ่องกง รวมถึงหุ้น
บริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศอื่น แตม่ีการด าเนินธุรกิจหลกัในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

น า้หนกัการลงทนุสงูสดุ 10 อนัดบั ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
บริษัท %/NAV 

ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9.96 

TAL EDUCATION GROUP ADR  9.92 
TENCENT HOLDINGS LTD 9.88 
KWEICHOW MOUTAI A CO LTD A 4.78 
NETEASE INC-ADR 4.59 
PING AN INSURANCE H CNY1 3.86 
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD1 3.43 
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 2.75 

NEW ORIENTAL EDU & TECH GRP ADR 2.52 
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 2.19 
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 ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ 

 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 เพิ่มขึน้ร้อยละ 
36.66 เปรียบเทียบกบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 35.56 

กองทุนเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี ้ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
14 ส.ค 2562* – 31 ก.ค 2563 

กองทนุ 36.66% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)** 35.56% 

*  วนัจดทะเบียน 
** ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : ดชันี MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
กองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุล เงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท  ในสกุล ณ วันที่ค านวณ
ผลตอบแทน 

 

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี ้ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ  ซึ่งจะครบรอบปีบญัชีในวันที่        
31 กรกฎาคม 2563 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี ้ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ      
มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  116,911,720.14 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 13.6665 บาท  

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด 
ออล ไชนา่ อิควิตี ้ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ และขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อ
ประโยชน์สูงสดุของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตาม      
ขา่วการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

(นายวนา พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 
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 

 
 

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 

  
 

  



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชนา่ อิควิตี ้ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ 4 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ออล ไชน่า อิควิต้ี ฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ 

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรตชิยั* 

3 นายกาย                     ศิริพรรณพร* 

4 นายฐิติรัฐ                   รัตนสงิห์* 

5 นางสาวสริิอนงค์         ปิยสนัติวงศ์ 

                                *   ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี  
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน 14 ส.ค. 62 

วันสิน้สุดรอบบัญช ี 31 ก.ค. 63 
 

 
 

หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
  2) ผลตอบแทนตอ่ปี 

 3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ปี 
 

-    ดชันีชีว้ดั : ดชันี MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

ของกองทนุหลกั (Master Fund) ในสกุล เงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท  ในสกุล 
ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม
ของสามาคมบริษัทจดัการกองทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุมิได้เป็นสิ่งยืนยนั
ถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูของ UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc (กองทุนหลกั) 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ออล ไชน่า อิควิต้ี ฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ           591.95         1.6050  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์         11.84                        0.0321  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                     -                                    -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน               78.93                        0.2140  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                         -                                    -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                        -                                    -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                                    -    

คา่สอบบญัชี                  28.00                        0.0732  

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ*                        -                                    -    

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **          710.72                  1.9243  
 

หมายเหต ุ * คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
  **  ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 
  ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ออล ไชน่า อิควิต้ี ฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ 

ตัง้แต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 

5.29% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ออล ไชน่า อิควิต้ี ฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

-ไมม่ี- - - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

- -ไมม่ี- - - 
 
  



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชนา่ อิควิตี ้ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ 15 
 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

-ไมม่ี- 

 
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 ยไูนเตด็ ออล ไชน่า อิควิต้ี ฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ออล ไชน่า อิควิต้ี ฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 

-ไมม่ี- 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ออล ไชน่า อิควิต้ี ฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ 

ส าหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี  14 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข 
วันที่ได้รับ 

ความเห็นชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

แก้ไขตามประกาศ 
สน.38/2562 

31 ตลุาคม 2562 31 ตลุาคม 2562 

สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทนุ
หรือแก้ไขวิธีจดัการ 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
แก้ไขตามประกาศ 
ทน.13/2562 
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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 

 


