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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 
ผลการด าเนินงานของกองทนุ 

 มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยของกองทนุส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 พฤษภาคม 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.35 
มากกวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.19 

 

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อคิวติี ้
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 มิ.ย. 2557 – 31 พ.ค 2558 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557 

กองทนุ 17.35% 12.31% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) 15.19% 14.55% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : ดชันีถ่วงน า้หนกัของ 50% MSCI JAPAN + 50% MSCI Asia ex-Japan  

สรุปภาพรวมตลาด 

ตลาดหุ้นเอเชียโดยสว่นใหญ่ปรับตวัสงูขึน้ในช่วงที่ผ่านมา โดยได้รับปัจจยับวกจากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก  
รวมถึงการใช้นโยบายผอ่นคลายทางการเงินอยา่งตอ่เนื่องของธนาคารกลางในประเทศหลกัๆ โดยตลาดหุ้นจีน และญ่ีปุ่ น
มีการปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างโดดเด่นเมื่อเทียบกบัในภูมิภาคในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ตลาดหุ้นมาเลเซีย เป็นตลาดที่มีการ
ปรับตวัแยท่ี่สดุ  

กลยทุธ์การลงทนุของกองทนุ 

กองทนุต้องลงทนุในประเทศที่มีหน่วยงานก ากบัดแูลที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือในประเทศที่มีตลาด
หลกัทรัพย์เป็นสมาชิกขององค์กรตลาดหลกัทรัพย์โลก (WFE) เพื่อให้เช่ือใจได้วา่ตลาดหลกัทรัพย์และหลกัทรัพย์ที่ผู้ลงทนุ
ไปลงทนุนัน้จะได้รับการก ากบัดแูลที่ดีในระดบัมาตรฐานสากล 

โดยกองทนุยงัคงให้ความส าคญัตอ่การลงทนุในตลาดหุ้นเอเชีย โดยปัจจยัพืน้ฐานทางด้านเศรษฐกิจยงัคงบง่ชีถ้ึง
ศกัยภาพในการขยายตวัของเศรษฐกิจได้ตอ่เนื่อง  รวมถึงตลาดหุ้นในภมูิภาคยงัคงซือ้ขายในระดบัราคาที่นา่สนใจ โดยใน
รอบคร่ึงปีบญัชีที่ผ่านมากองทนุมีการลงทนุในหุ้นตามภมูิภาคต่างๆ ในสดัสว่นที่ใกล้เคียงกบัดชันีอ้างอิง ซึ่งในช่วงเวลา
ดงักลา่วกองทนุมีการส ารองเงินสดเพื่อประโยชน์ในเร่ืองของสภาพคลอ่งเท่านัน้ 

น า้หนกัการลงทนุสงูสดุ ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2558 

กองทุน ร้อยละของสนิทรัพย์ทัง้หมด 
NN (L) Asia ex Japan High Dividend 24.61 
NN (L) Japan Equity 23.93 
United Japan Growth Fund 23.70 
NN (L) Greater China Equity 22.33 
United China-india Dynamic Growth Fund 4.22 
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เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้ซึ่งจะครบรอบปีบญัชีในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2558 บริษัทขอ
เรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุดังกลา่วทราบว่า กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี  ้มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
63,615,892.87 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 9.5480 บาท ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558  

บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ออล เอเชีย 
อิควิตี ้และขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านด้วย
ความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ทา่นสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุเปิดได้จากหนงัสอืพิมพ์รายวนั หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 

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

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายออ่ง ซี เอ็ง กรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 
4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
   และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกิจ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ 
4. นางสาวศิริพรรณ  สทุธาโรจน์ กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 

 
 

ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ 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 

 รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม  

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวศิริพรรณ   สทุธาโรจน์ 

2 นางสาววรรณจนัทร์   อึง้ถาวร* 

3 นายเอกรัตน์  อภิวฒันพร*  

4 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรตชิยั 

* ปฏิบตัิเป็นหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน  15 มิ.ย. 49 

วันสิน้สุดรอบปีบัญช ี  31 พ.ค. 58 
 

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อคิวิตี ้
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย

ย้อนหลัง (ร้อยละ) 
BENCHMARK* 

(ร้อยละ) 

3 เดือน 
27 ก.พ. 58 - 29 พ.ค. 58 

12.32 9.90 

6 เดือน 
28 พ.ย. 57 - 29 พ.ค. 58 

14.15 13.00 

1 ปี 
30 พ.ค. 57 - 29 พ.ค. 58 

17.34 15.19 

3 ปี 
25 พ.ค. 55 - 29 พ.ค. 58 

38.31 55.05 

ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 
15 มิ.ย. 49 - 29 พ.ค. 58 

-4.52 -1.41 

 
* ดชันีถ่วงน า้หนกัของ 50% MSCI Japan Index + 50% MSCI Asia ex-Japan    

- เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการ
ด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน 
มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูการลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนได้ลงทุนไว้ 

ผลการด าเนินงานและความผันผวนของผลการด าเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศดงัต่อไปนี ้

1.   NN (L) Japan Equity  
นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะเน้นการกระจายการลงทนุไปในหุ้น และ/หรือหลกัทรัพย์ที่เปลีย่นมือได้ ซึ่งออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศ
ญ่ีปุ่ น หรือซือ้ขายอยูใ่นประเทศดงักลา่ว 
 

 
 

2.  NN (L) Asia ex Japan High Dividend 

นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะเน้นการกระจายการลงทนุไปในหุ้น และ/หรือหลกัทรัพย์ที่เปลีย่นมือได้ ซึง่ออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศ
ที่อยูใ่นภมูิภาคเอเชีย (ไมร่วมประเทศญ่ีปุ่ นและออสเตรเลยี) หรือซือ้ขายอยูใ่นประเทศดงักลา่ว 
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3.  NN (L) Greater China Equity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะเน้นการกระจายการลงทนุไปในหุ้น และ/หรือหลกัทรัพย์ที่เปลีย่นมือได้ ซึง่ออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศ
ตลาดเกิดใหม ่ประเทศใดๆ ตอ่ไปนี:้ สาธารณรัฐประชาชนจีนฮ่องกง และไต้หวนั หรือซือ้ขายอยูใ่นประเทศดงักลา่ว 
 

 
 
 

4.  United Japan Growth Fund 

นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะเน้นลงทนุสว่นใหญ่ในหุ้นของบริษัทท่ีมีรายได้หรือทรัพย์สนิมาจากประเทศญ่ีปุ่ น 
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5.  United China-India Dynamic Growth Fund  

นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะลงทนุสว่นใหญ่ในหลกัทรัพย์ของบริษัท หรือลงในหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีจดทะเบยีน หรือหลกัทรัพย์ของบริษัท
ที่ก าลงัจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือบริษัทใดก็ตาม ซึง่ได้รับความเห็นจากผู้บริหารวา่เป็นบริษัทท่ีมีรายได้
หรือก าไร หรือมีสนิทรัพย์ หรือมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอยูใ่นประเทศจีน หรือประเทศอินเดีย 

 

 
 
 

ค าเตือน 
ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง
ผลการด าเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 

   ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(fund’s direct expenses)  

จ านวนเงนิ 
 หน่วย : พันบาท 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 1,357.93 1.93 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 22.63 0.03 

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ - - 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 150.88 0.21 

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ - - 

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก - - 

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก - - 

คา่สอบบญัชี 46.30 0.07 

คา่ประกาศหนงัสอืพมิพ์  8.90 0.01 

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ * 2.00 - 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 1,588.64 2.25 

หมายเหต ุ     *  คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
                       ** ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เกิดขึน้

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
  



กองทนุเปิด ออล เอเชีย อคิวิตี ้ 11 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



กองทนุเปิด ออล เอเชีย อคิวิตี ้ 12 

ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 
 

 0.00  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด ออล เอเชีย อคิวิตี ้ 13 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 

 

รายชื่อ อันดับความน่าเชื่อถอื 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 
 



กองทนุเปิด ออล เอเชีย อคิวิตี ้ 14 

 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

-ไมม่ี- - - - 



กองทนุเปิด ออล เอเชีย อคิวิตี ้ 15 

 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

UOB Asset Management (Singapore) 

หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที ่
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/


กองทนุเปิด ออล เอเชีย อคิวิตี ้ 16 

ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มิถนุายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 
 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การด าเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-ไมม่ี-  -  -  -  -  - 
 
 
 



กองทนุเปิด ออล เอเชีย อคิวิตี ้ 17 

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที่ 
Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 

 

 



กองทนุเปิด ออล เอเชีย อคิวิตี ้ 18 

ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 

ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 

 

 

หมายเหต ุ: 

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

กองทนุเปิด ออล เอเชีย อคิวิตี ้มกีารถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยบคุคลใดบคุคลหนึง่ 
จ านวน 1 กลุม่ เป็นสดัสว่นในอตัราร้อยละ 40.4326 











































กองทนุเปิด ออล เอเชีย อคิวิตี ้ 20 

 
  

 

 

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 

 


