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สารบริษทัจดัการ 
 

 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
การลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบญัชีท่ีผ่านมา :  ระหว่างวนัท่ี 1 มิถุนายน 2557 – วนัท่ี  

31 พฤษภาคม 2558 ผลตอบแทนกองทนุในช่วงเวลาดงักล่าวเท่ากบั 7.61% เปรียบเทียบกบัดชันีอ้างอิง S&P BRIC 40 
Index (THB) ท่ีมีผลตอบแทนเท่ากบั 11.26% โดย ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 ทางกองทนุหลกั (Master Fund) SPDR 
S&P BRIC 40 ETF มีการลงทนุในประเทศจีน 68.52% บราซิล 11.82% รัสเซีย 10.00% และ อินเดีย 8.54% สําหรับการลงทนุ
รายอตุสาหกรรม ทางกองทนุมีการลงทนุในกลุม่การเงิน 41.49% กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศ 22.67% กลุม่พลงังาน 17.31%  
กลุม่บริการส่ือสาร 7.9% กลุม่สินค้าจําเป็น 6.88% กลุม่วสัดพืุน้ฐาน 1.73% และสินค้าคงทน 0.73% 

 
เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในรอบบญัชีท่ีผ่านมา : วนัท่ี 1 มิถนุายน 2557 – วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 

กบัรอบบญัชีก่อนหน้า:  ระหวา่งวนัท่ี 1 มิถนุายน 2556 – วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557 กองทนุยงัคงการลงทนุเกือบเต็มจํานวน
ในหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั SPDR S&P BRIC 40 ETF ซึง่มีสดัสว่นการลงทนุในจีนเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญั เน่ืองจาก
มลูค่าตลาดหุ้นจีนได้ปรับเพิ่มขึน้มาอย่างโดดเด่นในระหว่างรอบบญัชีท่ีผ่านมา ในขณะท่ีตลาดบราซิลและรัสเซียได้ปรับ
ลดลงไปอย่างมาก โดย ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557   กองทนุหลกั (Master Fund) SPDR S&P BRIC 40 ETF มีการลงทนุ
ในประเทศจีน 53.59% รัสเซีย 20.13% บราซิล 17.93% และอินเดีย 7.62% สําหรับการลงทนุรายอตุสาหกรรม ทางกองทนุ
มีการลงทนุ ในกลุ่มการเงิน 37.43% กลุ่มพลงังาน 26.43% กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศ 16.6% กลุม่สินค้าจําเป็น 8.92% 
กลุม่บริการส่ือสาร 6.7% และกลุม่วสัดพืุน้ฐาน 3.9% 

 
เน่ืองในโอกาสที่กองทนุเปิด บริค 40 ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2558 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้ง

ให้ทราบว่า กองทนุดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 203,874,320.06 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั  
7.5933 บาท ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด บริค 40 

และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความ
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 
   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

คณะผู้บริหาร 

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

 
 

ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

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 บริค 40 

 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม  

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2557 – วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1.  นางสาวศิริพรรณ   สทุธาโรจน์ 

2.  นางสาววรรณจนัทร์   อึง้ถาวร* 

3.  นายเอกรัตน์  อภิวฒันพร*  

4.  นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั 

* ปฏิบติัเป็นหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน 6 ธ.ค. 50 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 31 พ.ค. 58 
 

 
อัตราผลตอบแทนเฉล่ีย

ย้อนหลัง (%)  
BENCHMARK* 

(%) 
3 เดือน 

27 ก.พ. 58 - 29 พ.ค. 58 
8.30 9.59 

6 เดือน 
28 พ.ย. 57 - 29 พ.ค. 58 

5.34 6.69 

1 ปี 
30 พ.ค. 57 - 29 พ.ค. 58 

7.61 11.26 

3 ปี 
25 พ.ค. 55 - 29 พ.ค. 58 24.19 35.43 

ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน 
6 ธ.ค. 50 - 29 พ.ค. 58 

-24.06 -12.35 

* ดชันี S&P BRIC 40 Index  

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผล
การดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 - ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดทนุ มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ข้อมูลของ SPDR S&P BRIC 40 ETF (กองทุนหลัก) 
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หมายเหต ุ   *  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 

** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้
จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิด บริค 40 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 3,150.54   1.61  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 63.01  0.03  

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ -   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  420.07  0.21  

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ  -    -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก -    -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก -   -   

คา่สอบบญัชี 46.00   0.02  

คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์  8.90    -   

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ *  6.22    -   

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **     3,694.74       1.87  

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

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด บริค 40 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2557 – วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 
 

 0.045  
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด บริค 40 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 
 

รายช่ือ อันดับความน่าเช่ือถือ 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. สาขากรุงเทพฯ A+ 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 2 คอมเมิร์ซแบงค์ เอจี 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2557 – วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 

 

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 บริค 40  

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มิถนุายน 2557 – วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558  

 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การดาํเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-ไมมี่-  -  -  -  -  - 
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ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 
 

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

กองทุนเปิด บริค 40 

ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 

--ไมมี่-- 

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 


