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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 

สรุปภาพรวมตลาด 

  ภาพรวมตลาดหุ้นเอเชียในช่วงรอบบญัชีที่ผา่นมามีการเคลื่อนไหวไม่ได้สอดคล้องในทิศทางเดียวกนั โดยตลาดหุ้นใน
โซนเอเชียเหนือมีการปรับตวัได้ค่อนข้างดี เมื่อเทียบกบัอาเซียนหรืออินเดีย จากการประสบความส าเร็จในการป้องกนัการแพร่
ระบาดของไวรัส Covid-19 ได้เป็นอยา่งดี รวมถึงภาคอปุสงค์ในประเทศที่เป็นแรงขบัเคลือ่นหลกัของเศรษฐกิจในช่วงตัง้แต่มีการ
ระบาด ขณะที่ยงัได้รับแรงสนบัสนนุจากภาครัฐทัง้จากนโยบายการเงินและการคลงัที่มีเป้าหมายในการกระตุ้นภาคอปุสงค์ใน
ประเทศให้ขยายตวัเพื่อชดเชย การถดถอยของภาคการสง่ออกที่ยงัมีแนวโน้มกดดนัเศรษฐกิจในช่วงถดัไป ขณะที่ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ น
ยงัคงมีความนา่สนใจ จากราคาเมื่อเทียบกบัปัจจยัพืน้ฐานท่ียงัอยูใ่นระดบัต ่า อย่างไรก็ตามตวัเลขทางเศรษฐกิจยงัคงไม่ฟืน้ตวั
มากนกั เมื่อเทียบกบัคา่เฉลีย่ในอดีต 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

กองทนุต้องลงทนุในประเทศที่มีหน่วยงานก ากบัดแูลที่เป็นสมาชิกสามญัของ ก.ล.ต.โลก (IOSCO) หรือในประเทศ      
ที่มีตลาดหลกัทรัพย์เป็นสมาชิกขององค์กรตลาดหลกัทรัพย์โลก (WFE) เพื่อให้เช่ือใจได้ว่าตลาดหลกัทรัพย์และหลกัทรัพย์         
ที่ผู้ลงทนุไปลงทนุนัน้จะได้รับการก ากบัดแูลที่ดีในระดบัมาตรฐานสากล 

โดยกองทุนยงัคงให้ความส าคญัต่อการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย โดยปัจจัยพืน้ฐานทางด้านเศรษฐกิจยงัคงบ่งชีถ้ึง
ศกัยภาพในการขยายตวัของเศรษฐกิจได้ต่อเนื่อง  รวมถึงตลาดหุ้นในภมูิภาคยงัคงซือ้ขายในระดบัราคาที่น่าสนใจ โดยในรอบ
คร่ึงปีบญัชีที่ผา่นมากองทนุมีการลงทนุหุ้นตามภมูิภาคตา่งๆ ในสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกบัดชันีอ้างอิง ซึง่ในช่วงเวลาดงักลา่วกองทนุ
มีการส ารองเงินสดเพื่อประโยชน์ในเร่ืองของสภาพคลอ่งเทา่นัน้ 
 
น า้หนกัการลงทนุสงูสดุ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

กองทุน %/NAV 

NN (L) Asia Income 27.42 

United Japan Growth Fund  27.34 
NN (L) Greater China Equity 24.41 

NN (L) Japan Equity  19.52 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ 

  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธต่ิอหน่วยของกองทุนส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.03 
เปรยีบเทยีบกบัดชันีอา้งองิมาตรฐานทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 3.45 

 

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อคิวติี ้
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 มิ.ย. 2563- – 30 พ.ย. 2563 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ธ.ค. 2562 – 31 พ.ค. 2563 

กองทนุฯ 17.44% -2.87% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)* 18.71% -1.32% 
*ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน: MSCI Japan ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 50% ดชันี MSCI AC 
Asia-Pacific ex Japan ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 50% 

 
เนื่องในโอกาสที่กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้ง            

ให้ทราบวา่กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ  16,884,357.01 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย
เทา่กบั  10.0696 บาท  

 
บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ออล เอเชีย    

อิควิตี  ้และขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพ ย์สินสทุธิของ
กองทนุเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

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

 
 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายล ีไหว ไฟ                                                    ประธานกรรมการ 
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 ออล เอเชีย อิควิต้ี 

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรตชิยั* 

3 นายฐิติรัฐ                        รัตนสิงห์* 

4 นางสาวสริิอนงค์              ปิยสนัติวงศ์ 

* ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน     15 มิ.ย. 49  

วันสิน้สุดรอบบัญชี         30 พ.ย. 63 

 

 

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา 
 2) ผลตอบแทนต่อปี 
 3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

 

- ดชันีชีว้ดั : ดชันี MSCI Japan ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 
50% ดชันี MSCI AC Asia-Pacific ex Japan ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่
ค านวณผลตอบแทน 50% 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็น
สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูกองทนุรวมต่างประเทศท่ีกองทนุรวมลงทนุ 

1. NN (L) Asia Income 
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2. United Japan Growth Fund  
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3. NN (L) Greater China  Equity 
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กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

   

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  
จ านวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ            166.29                       1.9260  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                   2.77                        0.0321  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                    -                                     -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน               18.48            0.2140  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                   -                                     -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                   -                                     -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                    -                                     -    

คา่สอบบญัชี               21.05                     0.1219  

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ*  1.00                 0.0058  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **      209.59                   2.2998  

รายได้ 
จ านวนเงนิ 
หน่วย : บาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ   68,202.41                        0.3950  
  

หมายเหต ุ  * คา่ใช้จา่ยอื่น ๆที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

                 **ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย(ถ้าม)ี, ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ   

                    ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

 กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี  

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

-ไมม่ี- - - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

- -ไมม่ี- - - 
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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 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

UOB ASSET MANAGEMENT LTD 

http://www.uobam.co.th/
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ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

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

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 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 

 


