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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน    ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
สรุปภาพรวมตลาด 

แนวโน้มการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก รวมถึงการขยายตวัของอตัราผลกําไรบริษัทจดทะเบียนทัว่โลกในคร่ึงปีแรก
ของปี 2564 มีทิศทางปรับตวัท่ีดีกวา่คาด โดยเป็นการทําสถิติสงูสดุได้ในรอบกว่า 20 ปี ขณะท่ีตวัเลขการคาดการณ์ลา่สดุของ
อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปี 2564 อยู่ท่ีร้อยละ 6 ปรับตวัดีขึน้กว่าในช่วงต้นปีท่ีคาดการณ์ไว้ท่ีร้อยละ 4.8 และยงั
รวมถงึในด้านของอตัราการขยายตวักําไรบริษัทจดทะเบียนท่ีโดยเฉล่ียปรับเพิ่มขึน้กวา่ร้อยะ 30 ในหลายๆตลาดหุ้นหลกัทัว่โลก 
และยงัคงมีการทยอยปรับคาดการณ์ดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน 

กองทนุต้องลงทนุในประเทศท่ีมีหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเป็นสมาชิกสามญัของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์โลก (IOSCO) หรือในประเทศท่ีมีตลาดหลกัทรัพย์เป็นสมาชิกขององค์กรตลาดหลกัทรัพย์โลก (WFE) 
เพ่ือให้เช่ือใจได้ว่าตลาดหลกัทรัพย์และหลกัทรัพย์ท่ีผู้ลงทนุไปลงทนุนัน้จะได้รับการกํากบัดแูลท่ีดีในระดบัมาตรฐานสากล 
โดยกองทนุยงัคงให้ความสําคญัต่อการลงทนุในตลาดหุ้นเอเชีย โดยปัจจยัพืน้ฐานทางด้านเศรษฐกิจยงัคงบ่งชีถ้ึงศกัยภาพ
ในการขยายตวัของเศรษฐกิจได้ต่อเน่ือง รวมถึงตลาดหุ้นในภมิูภาคยงัคงซือ้ขายในระดบัราคาท่ีน่าสนใจ โดยในรอบคร่ึงปี
บญัชีท่ีผา่นมากองทนุมีการลงทนุหุ้นตามภมิูภาคต่างๆ ในสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกบัดชันีอ้างอิง ซึง่ในช่วงเวลาดงักลา่วกองทนุ
มีการสํารองเงินสดเพ่ือประโยชน์ในเร่ืองของสภาพคลอ่งเทา่นัน้ 
 
นํา้หนักการลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

กองทุน %/NAV 

NN (L) Asia Income  26.34 
NN (L) Greater China Equity 24.71 
NN (L) Japan Equity  22.80 
United Japan Growth Fund 20.85 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุน 
  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 เพิ่มขึน้ร้อยละ 32.26
เปรียบเทียบกบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 35.22 

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อคิวติี ้
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 มิ.ย. 2563 – 31 พ.ค. 2564 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 มิ.ย. 2562 – 31 พ.ค. 2563 

กองทนุ 32.26% 2.95% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)* 35.22% 3.15% 
*  ดชันี MSCI Japan ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 50% 
 ดชันี MSCI AC Asia-Pacific ex Japan ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 50% 
 

เน่ืองในโอกาสที่กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัทจดัการ
ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุดงักลา่วมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 16,940,075.81 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย
เทา่กบั 11.3400 บาท  

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้

และขอให้คํามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสทิธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงั
รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ทา่นสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิด
ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
 
 

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 กรรมการ 
     และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 
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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กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1.  นางสาววรรณจนัทร์   อึง้ถาวร* 
2.  นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั* 
3.  นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ 
4.  นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์* 
5.  นายนพพล                     นราศรี 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน 15 ม.ิย. 49 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 31 พ.ค. 64 

 

 
   

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

- ดชันีชีว้ดั : ดชันี MSCI Japan ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 50% 
ดชันี MSCI AC Asia-Pacific ex Japan ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน  50% 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูหน่วยลงทนุกองทนุรวมท่ีกองทนุลงทนุเกินกว่าร้อยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 
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กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                332.67                 1.9260 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                   5.54                  0.0321 
คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                          -                             -   
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน                36.96                0.2140 
คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                     -                             -   
คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                           -   
คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                         -   
คา่สอบบญัชี                41.00               0.2370 
คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ *              2.77               0.0160 
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **   418.94              2.4251 

รายได้ 
จาํนวนเงนิ 
หน่วย : บาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ       134,452.48               0.7773 

หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  
  **   ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

 0.00% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

รายช่ือ อันดับความน่าเช่ือถือโดยสถาบัน
การเงนิในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย 
สถาบันในประเทศ 

- ไมมี่ - -  - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

- ไมมี่ - - - -
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

 
UOB Asset Management (Singapore) 

 

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 ออล เอเชีย อิควิต้ี 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การดาํเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-ไมมี่-  -  -  -  -  - 
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ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 
ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 

 
 

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

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

--ไมมี่-- 

หมายเหต ุ: 

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

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 
สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

 

 
เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 

ความเหน็ชอบ 
วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

สทิธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 
สธ.53/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และ
ข้อจํากดัในการโอนหน่วยลงทนุ                          
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ                               
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม                    
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.59/2563 
ทน.60/2563 
สน.21/2562 
สน.9/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 
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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 


