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สารบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 

ความเห็นเก่ียวกบัการลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุในรอบบญัชีท่ีผ่านมา :  ระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 – 

วนัท่ี 30 เมษายน 2558 มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ยของกองทนุปรับเพ่ิมขึน้ 31.6% เทียบกบัการปรับเพ่ิมขึน้ 35.05% ของ

เกณฑ์อ้างอิง MSCI AC Golden Dragon Index ท่ีปรับเป็นสกุลเงินบาท โดย ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2558 ทางกองทนุมีการ

ลงทนุรายกลุม่อตุสาหกรรมในกลุม่การเงิน 31.43% เทคโนโลยีสารสนเทศ 27.87% สินค้าอปุโภคบริโภคคงทน 11.03% 

สขุภาพการแพทย์ 7.20% และพลงังาน 6.69% ในขณะท่ีหุ้นท่ีกองทนุถือ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ Tencent Holdings Ltd, 

Taiwan Semiconductor,  AIA Group, TAL Education Group และ Industrial and Commercial Bank Of China 

 

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 พ.ค. 2557 – 30 เม.ย. 2558 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 พ.ค. 2556 – 30 เม.ย. 2557 

Fund 31.60% 11.09% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน 35.05% 12.90% 

 ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน :  MSCI AC Golden Dragon Index 

 

 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในรอบบญัชีท่ีผ่านมา :  ระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 – วนัท่ี 30 เมษายน 

2558 กบัรอบบญัชีก่อนหน้า:  ระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 – วนัท่ี 30 เมษายน 2557 ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม 

2556 ถึง 30 เมษายน 2557 มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิต่อหน่วยของกองทนุปรับเพ่ิมขึน้ 11.09% เทียบกบัการปรับเพ่ิมขึน้ 12.90% 

ของเกณฑ์อ้างอิง MSCI AC Golden Dragon Index ท่ีปรับเป็นสกุลเงินบาท โดย ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2557 กองทนุมีการ

ลงทนุรายกลุม่อตุสาหกรรมใน กลุม่การเงิน 33.73% เทคโนโลยีสารสนเทศ 26.36% สินค้าอปุโภคบริโภคคงทน 11.85% 

พลงังาน 7.56% และสินค้าอปุโภคบริโภคทัว่ไป 4.78% ในขณะท่ีหุ้นท่ีกองทนุถือ 5 อนัดบัแรกได้แก่ Taiwan Semiconductor, 

Tencent Holdings, AIA Group, TAL Education Group และ Industrial and Commercial Bank Of China 

 

เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด เกรธเธอร์ ไชนา่ ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 30 เมษายน 2558 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้ง

ให้ทราบว่า กองทุนดงักล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 100,201,158.35 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากับ 

13.7274 บาท  
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บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

และขอให้คํามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสทิธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงั

รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ทา่นสามารถติดตามขา่วการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้

จากหนงัสอืพิมพ์รายวนั หรือท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 

 

 

(นายวนา  พลูผล) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายออ่ง ซี เอ็ง กรรมการ 

2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 

3. นายสญัชยั อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 

4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร กรรมการ 

5. นายวนา พลูผล กรรมการ 

   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกิจ 

3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ 

4. นางสาวศิริพรรณ  สทุธาโรจน์ กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 

 
 

ช่ือและสถานท่ีตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

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 เกรธเธอร ์ไชน่า 

 รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม  

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2558 
 

ลาํดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1.  นางสาวศิริพรรณ   สทุธาโรจน์ 

2.  นางสาววรรณจนัทร์   อึง้ถาวร* 

3.  นายเอกรัตน์  อภิวฒันพร*  

4.  นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรตชิยั 

* ปฏิบตัิเป็นหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน  22 ก.ค. 52 

วันสิน้สุดรอบปีบัญช ี 30 เม.ย. 58 

 

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย

ย้อนหลัง (%)  

BENCHMARK* 

(%)  

3 เดือน 

30 ม.ค. 58 - 24 เม.ย. 58 
18.51 15.78 

6 เดือน 

31 ต.ค. 57 - 24 เม.ย. 58 
16.70 19.70 

1 ปี 

25 เม.ย. 57 - 24 เม.ย. 58 
28.30 33.50 

3 ปี 

27 เม.ย. 55 - 24 เม.ย. 58 48.49 59.54 

ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 

22 ก.ค. 52 - 24 เม.ย. 58 
36.28 70.10 

* ดชันี MSCI AC Golden Dragon Index  

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการ

ดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ 

มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ข้อมูลของ NN (L) Greater China Equity (กองทุนหลกั) 
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กองทุนเปิด เกรธเธอร ์ไชน่า 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2558 

   

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 

ร้อยละของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ            2,196.65                     2.14 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 32.95                     0.03  

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                       -                           -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 219.66                     0.21 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                       -                           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                           -    

คา่สอบบญัชี 41.20 0.04 

คา่ประกาศหนงัสอืพิมพ์                    17.08 0.02 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ*                   15.00 0.01 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **          2,522.54                   2.45 

 หมายเหต ุ * คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 

  ** ได้รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จาก

การซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด เกรธเธอร ์ไชน่า 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2558 

 

 0.233  
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด เกรธเธอร ์ไชน่า 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2558 

 

รายชื่อ อันดับความน่าเชื่อถอื 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 

ผลประโยชน์ 

- ไมม่ี - - - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2558 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ีรายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทําธุรกรรมของกองทนุรวม 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี 

บริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  

หรือท่ี Website ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 

 

http://www.uobam.co.th/�
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ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด เกรธเธอร ์ไชน่า 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2558 

 

วันที่ 

 

ชื่อหลักทรัพย์ 

 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การดาํเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-ไมม่ี-  -  -  -  -  - 
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 

 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงได้ท่ี 

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

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 

--ไมม่-ี- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

w
w

w
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.co.th 
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