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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  

 
ภาพรวมตลาด 

ตลาดหุ้นโลกกําลงัฟืน้ตวัจากวิกฤตโควิด โดยการพฒันาวคัซีนโควิดเร่ิมมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและลดอตัราการเจ็บป่วย 
ในด้านการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินและการคลงัท่ีหลายประเทศใช้มาตัง้แต่วิกฤตช่วยสนบัสนนุให้เศรษฐกิจมีการขยายตวัท่ีดี แต่
อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่ช่วงไตรมาสท่ี 2 ตลาดเร่ิมมีปัจจยัความเส่ียงเพิ่มขึน้ ตวัเลขเงินเฟ้อท่ีสงูยงัคงสร้างความกงัวลให้นกัลงทนุและกดดนั
ให้ธนาคารต้องพิจารณาผ่อนคลายทางการเงินลดลง โดยหลายประเทศยงัคงประสบปัญหาการขาดแคลนห่วงโซ่อุปทานจะส่งผลให้      
เงินเฟ้อและราคาสินค้าต้องปรับขึน้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางของกลุ่มยโุรป ยงัคงดําเนินนโยบายท่ีผ่อนคลายเพ่ือสนบัสนนุการ
ฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในช่วงเปล่ียนผา่นเศรษฐกิจกลบัมา 

 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

กองทนุลงทนุในกองทนุ NN (L) Euro High Dividend ซึง่บริหารโดย NN Investment Partners และมีนโยบายลงทนุใน
ตราสารทนุท่ีซือ้ขายในประเทศกลุม่ยโูร และมีเงินปันผลดี 
 
นํา้หนกัการลงทนุสงูสดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

หมวดธุรกจิ %/NAV 

กลุม่การเงิน 19.36 
กลุม่อตุสาหกรรม 18.61 
กลุม่สนิค้าฟุ่ มเฟือย 14.08 
กลุม่สนิค้าจําเป็น 10.29 
กลุม่วสัดกุ่อสร้าง 8.81 
กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศ 7.93 
กลุม่การพยาบาล 6.40 
กลุม่สาธารณปูโภค 5.75 
กลุม่พลงังาน 2.97 
กลุม่การส่ือสาร 2.94 
กลุม่อ่ืนๆ 2.85 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

กองทนุเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด์                                                                                                                                             2  
       

                                     
 เน่ืองในโอกาสท่ี กองทนุเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด์ ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบ
ว่ากองทนุดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 334,195,489.44 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 11.0523 บาท  
 

บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด์ และขอให้คํามัน่
ว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ทา่นสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 
 

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 
 
 
สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

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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กองทนุเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด์                                                                                                                                             5  
       

 

กองทุนเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด ์

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

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

          *   ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน     4 เม.ย. 50  

วันสิน้สุดรอบบัญชี         30 ก.ย. 64 
 

 
 
หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 

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

 

-  ดชันีชีว้ดั คือ MSCI EMU ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบของกองทนุ NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ่งเป็นกองทนุ
ปลายทาง ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็น สิ่งยืนยนัถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูของ NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทนุหลกั) 
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กองทุนเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ             2,449.93                        1.6050 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                 49.00                        0.0321 
คา่ธรรมเนียมการทํารายการ            -                                   -   
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน          326.66                        0.2140 
คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ              -                                   -   
คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                   -                                   -   
คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                     -                                   -   
คา่สอบบญัชี                20.95                        0.0069 
คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ *                6.10                        0.0020 
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **         2,852.64                  1.8600 

รายได้ 
จาํนวนเงนิ      
หน่วย : บาท 

ร้อยละ ของ        
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ     1,118,920.51                        0.3676 
  หมายเหต ุ  * คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  
                   **ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

 

 
 

63.47%
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด ์

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) Baa1 (Moody) AAA (Fitch) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่
ได้รับ 

เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

- - ไมมี่ - - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ไมมี่รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทําธุรกรรมของกองทนุรวม 

 
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 ยโูร ไฮดิวิเดนด ์
ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 
วันที่ 

 
ช่ือหลักทรัพย์ 

 
อัตราส่วน ณ สิน้วัน 

(%NAV) 
อัตราส่วนตามโครงการ 

(%NAV) 
สาเหตุ 

 
การดาํเนินการ 

 

-ไมมี่- - - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด ์

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

-ไมมี่- 

หมายเหต ุ: 

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



 

กองทนุเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด์                                                                                                                                             19 
        

 
 

  
 

 

 
 

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 


