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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  

 
ภาพรวมตลาด 

เศรษฐกิจโดยรวมของภมูิภาคยโุรปเร่ิมต้นสง่สญัญาณการฟืน้ตวั หลงัจากที่ได้เผชิญหน้ากบัภาวะการหดตวัของเศรษฐกิจ
ตัง้แต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยสงัเกตได้จากตวัเลขเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาซึ่งปรับตวัดีขึน้  นโยบายทางการเงินจากธนาคารกลาง
ยโุรปยงัคงผ่อนคลายและเป็นปัจจยัสนบัสนนุต่อเศรษฐกิจในภาพรวม แม้ว่าความผ่อนคลายจากความตึงเครียดทางการเมืองทัง้
จากเร่ือง Brexit และเร่ืองสงครามการค้า ยงัเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งสามารถสนบัสนุนเศรษฐกิจยุโรป การเลือกตัง้ประธานาธิปดี
สหรัฐอเมริกาที่ใกล้เข้ามาอาจสง่ผลให้ตลาดหุ้นมีความผนัผวนสงูขึน้ในระยะสัน้ 

 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

กองทนุลงทนุในกองทนุ NN (L) Euro High Dividend ซึ่งบริหารโดย NN Investment Partners และมีนโยบายลงทนุใน
ตราสารทนุท่ีซือ้ขายในประเทศกลุม่ยโูร และมีเงินปันผลดี 
 
น า้หนกัการลงทนุสงูสดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

หมวดธุรกิจ %/NAV 

กลุม่การเงิน 16.00 
กลุม่อตุสาหกรรม 14.58 

กลุม่สนิค้าจ าเป็น 14.07 
กลุม่สนิค้าฟุ่ มเฟือย 11.36 
กลุม่สาธารณปูโภค 10.78 
กลุม่วสัดกุ่อสร้าง 9.65 
กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศ 9.30 
กลุม่การพยาบาล 6.48 
กลุม่สือ่สาร 5.35 

กลุม่พลงังาน 1.25 
กลุม่อื่นๆ 1.18 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ 

ในรอบบญัชีที่ผา่นมา กองทนุปรับตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 21.29 เทียบกบัดชันีอ้างองิมาตรฐานท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.51  

กองทุนเปิด ยโูร ไฮดิวเิดนด์ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563 

กองทนุ 21.29% -25.33% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) 20.51% -15.11% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน: ดชันี MSCI EMU ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบของกองทนุ NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึง่เป็นกองทนุปลายทาง ปรับด้วยอตัรา
แลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 

                                     
 เนื่องในโอกาสที ่กองทนุเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด์ ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบ
ว่ากองทุนดงักล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 248,153,569.42 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.6196 บาท  
 

บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุทา่นที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด์ และขอให้ค ามัน่
ว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ทา่นสามารถติดตามขา่วการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

 
 

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 
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กองทุนเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด ์

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1.  นางสาววรรณจนัทร์  อึง้ถาวร* 

2.  นายกิตติพงษ์               กงัวานเกียรติชยั* 

3.  นายกาย                       ศิริพรรณพร* 

4.  นายฐิติรัฐ                     รัตนสงิห์* 

5.  นางสาวสริิอนงค์           ปิยสนัติวงศ์ 

         *   ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน     4 เม.ย. 50  

วันสิน้สุดรอบบัญชี         30 ก.ย. 63 
 

 
 

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

 

-  ดชันีชีว้ดั คือ MSCI EMU ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ่งเป็นกองทุน
ปลายทาง ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็น สิ่งยืนยนัถึง
ผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูของ NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลกั) 
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กองทุนเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  1,681.74                        1.6050  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์        33.63                        0.0321  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                -                                    -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน            224.23                        0.2140  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                  -                                    -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                      -                                    -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                    -                                    -    

คา่สอบบญัชี              21.05                        0.0100  

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ *                   3.00                        0.0014  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 1,963.65                  1.8625  

รายได้ 
จ านวนเงนิ            
หน่วย : บาท 

ร้อยละ ของ          
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ 777,225.52                        0.3709  

 หมายเหต ุ  * คา่ใช้จา่ยอื่น ๆที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  
                     **ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ   

                       ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

 

 
 

22.11% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด ์

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) Baa1 (Moody) AAA (Fitch) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่
ได้รับ 

เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

- - ไมม่ี - - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 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 ยโูร ไฮดิวิเดนด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

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

กองทุนเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด ์

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 มีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่ จ านวน 1 กลุม่ เป็นสดัสว่นร้อยละ 42.1347 

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 

 


