
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

	

	

	

 
 
 
 
 
 
 

	
 

รายงานประจาํรอบ 6 เดือนแรก 

(1 มถุินายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558) 

 

 

กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 

     All Asia Equity Fund : ASIA-E 



 

กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้ 1               

สารบญั 
   

 หน้า 

สารจากบริษัทจัดการ 1 

รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 3 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 5 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 6 

ข้อมูลกองทุนหลัก 7 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 15 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ ยืมเงนิและการก่อภาระผูกพัน 16 

รายงานงบการเงนิ 17 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 18 

อันดับความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบันการเงนิ 19 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ 20 

รายช่ือของบุคคลที่เก่ียวข้องที่มีการทาํธุรกรรมกับกองทุนรวม 21 

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 22 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุน 23 
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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
สรุปภาพรวมตลาด 

ตลาดหุ้นเอเชียโดยส่วนใหญ่ปรับตวัลดลงในช่วงที่ผ่านมานําโดยตลาดหุ้นญ่ีปุ่ น ตลาดการเงินได้รับผลกระทบจาก
ข้อมลูทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอทัว่โลก อีกทัง้ความกงัวลเก่ียวกบัเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(FED) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เป็นปัจจยัที่สร้างความผนัผวนให้กบัตลาดหุ้น นอกจากนีค้วามกงัวลเก่ียวกบัการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจจีนก็สร้างความกงัวลให้กบัตลาดหุ้นทัว่โลกเช่นกนั 

 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

กองทนุต้องลงทนุในประเทศท่ีมีหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ ก.ล.ต.โลก (IOSCO) หรือในประเทศท่ีมี
ตลาดหลกัทรัพย์เป็นสมาชิกขององค์กรตลาดหลกัทรัพย์โลก (WFE) เพ่ือให้เช่ือใจได้ว่าตลาดหลกัทรัพย์และหลกัทรัพย์ท่ีผู้ลงทนุ
ไปลงทนุนัน้จะได้รับการกํากบัดแูลท่ีดีในระดบัมาตรฐานสากล 

    
โดยกองทุนยังคงให้ความสําคัญต่อการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย โดยปัจจัยพืน้ฐานทางด้านเศรษฐกิจยังคงบ่งชีถ้ึง

ศกัยภาพในการขยายตวัของเศรษฐกิจได้ต่อเน่ือง รวมถึงตลาดหุ้นในภมิูภาคยงัคงซือ้ขายในระดบัราคาท่ีน่าสนใจ โดยในรอบ
คร่ึงปีบญัชีท่ีผา่นมากองทนุมีการลงทนุหุ้นตามภมิูภาคต่างๆ ในสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกบัดชันีอ้างอิง ซึง่ในช่วงเวลาดงักลา่วกองทนุ
มีการสํารองเงินสดเพ่ือประโยชน์ในเร่ืองของสภาพคลอ่งเทา่นัน้ 
 
นํา้หนกัการลงทนุสงูสดุ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 

กองทุนหลัก %/NAV 
United japan Growth Fund 23.75 

NN (L) Japan Equity 23.65 

NN (L) Asia Income 22.54 

NN (L) Greater China Equity 22.20 

United China-India Dynamic Growth Fund 4.42 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสําหรับรอบคร่ึงปีสิน้สุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 ลดลงร้อยละ 5.29 
เปรียบเทียบกบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานท่ีลดลงร้อยละ 6.43 

 

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อคิวติี ้
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 มิ.ย. 2558 – 30 พ.ย. 2558 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ธ.ค. 2557 – 31 พ.ค. 2558 

กองทนุฯ -5.29% 14.63% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) -6.43% 13.41% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน:50% MSCI Ex-Japan + 50% MSCI Japan 
 

เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 บริษัทจดัการใคร่ขอ
แจ้งให้ทราบกองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  54,836,458.90 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย
เทา่กบั  9.0505 บาท  

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ออล เอเชีย 

อิควิตี  ้และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุเปิดได้จากหนงัสือพิมพ์รายวนั หรือท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 
 

(นายวนา พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายออ่ง  ซี  เอง็  กรรมการ 
2. นายทีโอ  บนุ  เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัด์ิศิริกลุ  กรรมการ 
4. นางสาวปิยพร  รัตน์ประสาทพร กรรมการ 
5. นายวนา  พลูผล  กรรมการ  
   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกิจ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ 
4. นางสาวศิริพรรณ  สทุธาโรจน์ กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 
 
 

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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กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2558 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวศิริพรรณ   สทุธาโรจน์ 

2 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร* 

3 นายเอกรัตน์ อภิวฒันพร* 

4 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั 

* ปฏิบติัเป็นหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน     15 ม.ิย. 49  

วันสิน้สุดรอบบัญชี         30 พ.ย. 58 
 

 
อัตราผลตอบแทนเฉล่ียย้อนหลัง 

(%) 
BENCHMARK* 

(%) 
3 เดือน 

28 ส.ค. 58 - 27 พ.ย. 58 
3.13 2.04 

6 เดือน 
29 พ.ค. 58 - 27 พ.ย. 58 

-4.56 -5.42 

1 ปี 
28 พ.ย. 57 - 27 พ.ย. 58 

8.95 6.87 

3 ปี 
30 พ.ย. 55 - 27 พ.ย. 58 

24.63 37.48 

ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน 
15 ม.ิย. 49 - 27 พ.ย. 58 

-8.87 -6.76 

 
* ดชันีถ่วงนํา้หนกัของ 50% MSCI Japan + 50% MSCI Asia ex-Japan  

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ 
มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูของกองทุนหลกั 

1. United Japan Growth Fund 
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2. NN (L) Japan Equity 
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3. NN (L) Asia Income 
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4. NN (L) Greater China Equity 
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5. United China-India Dynamic Growth Fund – Class SGD (USD Pricing) 
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กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2558 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  560.18  0.97  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  9.34   0.02  

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ  -      -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  62.24   0.11  

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ    -    -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  -      -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก -   -   

คา่สอบบญัชี  23.80   0.04  

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ *  1.10      -   

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **                 656.66                         1.14  

หมายเหต ุ   *  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆท่ีเกิดขึน้

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2558 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไมมี่- 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

 กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี  

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ A1 (Moody) / A+ (S&P) A+ (Fitch) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

- -ไมมี่- - - 
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หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  
หรือท่ี Website ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2558 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

UOB Asset Management (Singapore) 
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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มิถนุายน 2558 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 

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

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 

 
กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยบคุคลใดบคุคลหนึง่จํานวน 1 กลุม่  

เป็นสดัสว่นร้อยละ 44.4623 

หมายเหต ุ: 

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


