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สารจากบริษทัจดัการ 
 

 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 
 
 

 
ในรอบบญัชีที่ผา่นมา : ระหวา่งวนัที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2557 มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยของกองทนุ

ส าหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2557 ลดลงร้อยละ 7.31 เปรียบเทียบกับดชันีอ้างอิงมาตรฐานที่
ลดลงร้อยละ 8.07  

 
กองทนุใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ โดยจะลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ ING (L) Invest Europe High Dividend 

ซึง่เป็นกองทนุท่ีลงทนุในหุ้นท่ีมีการจ่ายปันผลที่ดีกวา่ตลาด ในภมูภิาคยโูรโซน โดยทางกองทนุจะลงทนุในอตัราสว่นโดยเฉลีย่
ในรอบบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ  

 

 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 เม.ย. 2557 – 30 ก.ย 2557 

กองทนุ -7.31% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) -8.07% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน: ดชันี MSCI EMU Index ในรูปสกลุเงินบาท 

 
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในรอบบญัชีที่ผ่านมา : ระหว่างวนัที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 

2557 กับรอบบญัชีก่อนหน้า : ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2556 – วนัที่ 31 มีนาคม 2557ในรอบบญัชีที่ผ่านมา กองทุนปรับตวั
ลดลงร้อยละ 7.31 เทียบกับผลการด าเนินงานในงวดก่อนหน้าที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.95 ตลาดหุ้นยุโรปปรับตวัลดลง
คอ่นข้างมากในช่วงรอบบญัชีที่ผา่นมา โดยมีปัจจยัส าคญัมาจากมมุมองของนกัลงทนุตอ่การชะลอตวัลงของเศรษฐกิจในยโุรป 
หลงัจากตวัเลขอตัราเงินเฟ้อท าสถิต ่าสดุอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงการขาดความเช่ือมัน่ต่อภาพรวมของเศรษฐกิจของผู้บริโภค 
ซึง่คาดวา่จะเป็นแรงกดดนัท่ีส าคญัตอ่ธนาคารกลางยโุรปให้มีมาตราการผอ่นคลายทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลบัมา
สูใ่นระดบัปกติในช่วงถดัไป นอกจากนัน้นอกเหนือจากมุมมองของเศรษฐกิจยโุรปที่กลบัมาอยู่ในภาวะซบเซาแล้ว การคาดการณ์
การชะลอตวัลงของเศรษฐกิจจีน การแพร่ระบาดของไข้หวดัอีโบลา่ และรวมถึงความตึงเครียดทางการเมืองของยูเครน และ
ตะวนัออกกลาง โดยรวมได้กดดนัให้เม็ดเงินลงทนุไหลออกจากตลาดหุ้นยโุรปอยา่งชดัเจนในช่วงที่ผา่นมา  

 

  
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 เม.ย. 2557 – 30 ก.ย 2557 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ต.ค. 2556 – 31 มี.ค 2557 

กองทนุ -7.31% 16.95% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) -8.07% 16.40% 

 ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน: ดชันี MSCI EMU Index ในรูปสกลุเงินบาท 
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สดัสว่นเงินลงทนุตามมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 จ าแนกตามประเทศและกลุม่หลกัทรัพย์ 

   
 

เนื่องในโอกาสทีก่องทนุเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนท์ ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัที่ 30 กนัยายน 2557 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้งให้
ทราบว่ากองทุนดงักล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 1,095,320,428.93 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 
7.8655 บาท  

 
  บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนท์ 
และขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุเปิดได้จากหนงัสอืพิมพ์รายวนั หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

 

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

 

รายช่ือกรรมการ  

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

คณะผู้บริหาร 

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

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์  
เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 
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กองทุนเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด ์

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2557 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 
1. นางสาววรรณจนัทร์  อึง้ถาวร* 
2. นายเอกรัตน์     อภิวฒันพร* 
3. นายกิตติพงษ์            กงัวานเกียรติชยั 

* ปฏิบตัิเป็นหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน     4 เม.ย. 50  

วันสิน้สุดรอบบัญชี         30 ก.ย. 57 
 

 
อัตราผลตอบแทนย้อนหลงั 

(%) 
BENCHMARK* 

(%) 
3 เดือน 

27 มิ.ย. 57 - 26 ก.ย. 57 
-9.91 -8.22 

6 เดือน 
28 มี.ค. 57 - 26 ก.ย. 57 

-6.52 -7.90 

1 ปี 
27 ก.ย. 56 - 26 ก.ย. 57 

8.15 6.38 

3 ปี 
30 ก.ย. 54 – 26 ก.ย. 57 

42.42 45.88 

ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 
4 เม.ย. 50 - 26 ก.ย. 57 

-20.92 -32.32 

 
* MSCI EMU Index  

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูของ ING Invest Euro High Dividend  (กองทุนหลกั) 
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กองทุนเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2557 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

   

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  
จ านวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ*   6,161.67   0.80  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์*   123.23  0.02  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ*                       -                           -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน*   821.56   0.11  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ*                       -                           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก*                       -                           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก*                       -                           -    

คา่สอบบญัชี* 21.25                         -    

คา่ประกาศหนงัสอืพมิพ์ *                 24.88                         -    

คา่อากรแสตมป์และคา่ไปรษณียากร*                       -                           -    

คา่จดัท า จดัพิมพ์ รายงาน และแบบฟอร์มตา่งๆ*                       -                           -    

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ***                    8.15                         -    

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **          7,160.74                 0.93  

 หมายเหต ุ  *  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย  
                    **  ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์  

                   ***  คา่ใช้จา่ยอื่น ๆที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01, ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย  
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ขา่วสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
3 ธนาคารออมสนิ 
4 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ 
5 ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จ ากดั (มหาชน) 
6 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส 
7 ธนาคาร โอเวอร์ซ-ีไชนีสแบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
8 ธนาคารแหง่โตเกียว-มิตซูบชิิ ยเูอฟเจ จ ากดั 
9 ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
10 ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 
11 ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
12 ธนาคารดอยซ์แบงก์ 
13 ธนาคาร มซิูโฮ คอร์ปอเรต จ ากดั 
14 ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส ์
15 ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิง้ คอร์ปอเรชัน่ 
16 ธนาคาร บาร์เคลย์ 
17 ธนาคารในสหรัฐอเมริกา 
18 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
19 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
20 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) 
21 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
22 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
23 ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
24 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
25 ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
26 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
27 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)  
28 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
29 ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
30 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
31 ธนาคารไทยเครดติเพื่อรายยอ่ย จ ากดั (มหาชน) 
32 ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
33 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

34 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 

เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

35 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
36 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
37 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
38 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั 
39 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
40 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
41 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
42 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
43 คอมเมิร์ซแบงค์ เอจี 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2557 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ีรายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมของกองทนุรวม 

 
หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที่ 
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/
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ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนท ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2557 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน  2557 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

-ไมม่ี- - - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด ์

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

--ไมม่-ี- 

หมายเหต ุ: 

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

 


