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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 – 31 สงิหาคม  2558 

 
ภาพรวมการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยช่วงเดือนกนัยายน 2557 – เดือนสงิหาคม 2558 ดชันีเป็นภาพการ

แกว่งตวัในวงกว้างระหว่าง 1,290-1,620 จุด ตัง้แต่หลงัคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาพยายามผลกัดนั
โครงการลงทนุภาครัฐตา่งๆ ตัง้แตห่ลงัรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา ดชันี SET index ได้ปรับตวัขึน้ตลอด ใกล้
จดุอิ่มตวัในช่วงปลายปี 2557 ที่ระดบั 1,600 จดุ โดยในเดือนตลุาคม และเดือนธันวาคม 2557 ได้มีการปรับฐานของตลาด
ลงสูร่ะดบั 1,520 และ 1,380 จดุตามล าดบั เนื่องจากความกงัวลด้านการชะลอตวัของเศรษฐกิจทัว่โลกใน จีน รัสเซีย ญ่ีปุ่ น 
ยโุรป และสหรัฐอเมริกา แตอ่ยา่งไรก็ดีธนาคารกลางยโุรป ญ่ีปุ่ น และจีนได้สง่สญัญาณและประกาศใช้มาตรการผ่อนคลาย
ทางการเงินมากขึน้ โดยทางธนาคารกลางยโุรปได้ประกาศใช้มาตรการ QE ในขณะท่ีธนาคารกลางญ่ีปุ่ นประกาศเพิ่มวงเงิน
มาตรการอดัฉีดสภาพคลอ่งเพิ่ม (QQE) ด้านธนาคารกลางจีน เร่ิมมีการผ่อนคลายนโยบายรัดเข็มขดัมากขึน้ สว่นกรีซได้มี
การเจรจาขอเลื่อนเวลาการช าระหนีอ้อกไป 4 เดือน เป็นปัจจยัผลกัดนั SET index ขึน้สูร่ะดบั 1,620 จุด แต่ท้ายที่สดุแล้ว
ดชันี SET index ปรับตวัลงอีกครัง้ในเดือนมีนาคม 2558 เนื่องจากความกงัวลด้านการขยายตวัของเศรษฐกิจ และความ
กงัวลด้านการปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายของ กนง. สะท้อนถึงความออ่นแอของการฟืน้ตวัเศรษฐกิจ แตอ่ยา่งไรก็ดีในช่วง
เดือนเมษายน 2558 ตลาดสามารถปรับตวัขึน้ได้จากการฟืน้ตวัของราคาน า้มนัดิบเข้ามาผลกัดนัราคาหุ้นกลุม่พลงังานใน
ไทย ก่อนที่ปัญหาความกงัวลหนีก้รีซจะเข้ามากดดนัการเคลื่อนไหวของดชันีตลาดหุ้นทัว่โลกตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2558 
แม้ว่าจะสามารถหาข้อสรุป และหลีกเลี่ยงการล้มละลายได้ในเดือนกรกฎาคม 2558 ก็มิได้ช่วยการฟืน้ตวัของดชันี SET 
index เทา่ใดนกั ท้ายที่สดุเหตกุารณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์ และภาวะการลดความเสี่ยงของนกัลงทนุทัว่โลก กดดนัดชันี 
SET index ในเดือนสงิหาคม 2558 ลงสูร่ะดบัท่ีสดุของปี 2558 ที่ 1,290 จดุ ก่อนหน้าที่จะฟืน้ตวัขึน้ได้จากมลูค่าตลาดหุ้นที่
นา่สนใจ สง่ผลให้นกัลงทนุระยะกลาง-ยาวเข้ามาซือ้ลงทนุท่ีระดบัดงักลา่ว ดชันี SET index ณ สิน้เดือนกรกฎาคม 2558 ปิด
ที่ระดบั 1,382.41 จดุ 

สรุปภาวะตลาด SET index ช่วงเดือนกนัยายน 2557 – เดือนสิงหาคม 2558 ดชันีให้ผลตอบแทนรวม -11.5% 
(TRI) โดยหุ้นกลุม่หลกัที่ให้ผลตอบแทนต ่าที่สดุ ได้แก่กลุม่ ธนาคาร -23.8%, พลงังาน -20.5% และอสงัหาริมทรัพย์ -20.3% 
ในขณะท่ีกลุม่อิเล็กทรอนิกส์ +16.3%, วสัดกุ่อสร้าง +12.6% และโรงพยาบาล +10.6% ให้ผลตอบแทนมากที่สดุในช่วง
เดียวกนั นกัลงทนุตา่งชาติเป็นผู้ขายสทุธิรวม 9.8 หมื่นล้านบาท 

 

กองทุนเปิด บรรษัทภบิาล หุ้นระยะยาว 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 กันยายน 2557 – 31 สิงหาคม 2558 

กองทนุฯ -8.4623% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน -11.4765% 
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เนื่องในโอกาสทีก่องทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัที่ 31 สิงหาคม 2558 บริษัทจดัการ
ใคร่ขอแจ้งให้ทราบวา่ กองทนุดงักลา่วมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 3,768,463,186.77 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หนว่ยเทา่กบั 45.3754 บาท  

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด บรรษัทภิบาล 

หุ้นระยะยาว และขอให้ค ามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสทิธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านด้วย
ความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
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 บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

 รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม  

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวศิริพรรณ สทุธาโรจน์ 

2 นายสทิธิศกัดิ์  ณฐัวฒุ*ิ 

3 นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ 

4 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

5 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

6 นายอรุณศกัดิ ์ จรูญวงศ์นิรมล* 

7 นางสาวทิพย์วด ี อภิชยัสริิ* 

8 นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร* 

* ปฏิบตัิเป็นหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน 27 ต.ค. 47 

วันสิน้สุดรอบปีบัญช ี 31 ส.ค. 58 
 

 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 

( ร้อยละ) 
BENCHMARK 1* 

( ร้อยละ) 
BENCHMARK 2** 

( ร้อยละ) 
3 เดือน 

29 พ.ค. 58 - 28 ส.ค. 58 
-7.42 -8.70 -8.00 

6 เดือน 
27 ก.พ. 58 - 28 ส.ค. 58 

-14.73 -13.93 -11.89 

1 ปี 
29 ส.ค. 57 - 28 ส.ค. 58 

-9.41 -12.53 -9.84 

3 ปี 
31 ส.ค. 55 - 28 ส.ค. 58 

47.27 11.28 -22.44 

ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 
27 ต.ค. 47 - 28 ส.ค. 58 

349.03 117.91 238.83 

* เกณฑ์มาตรฐาน 1 : ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET Index) 

** เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์  (SET TRI) 

- เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการ
ด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

-  ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ 
มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 48,869.26                      1.61  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                 669.60  0.02  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                       -                           -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 3,909.54                      0.13  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                       -                           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                           -    

คา่สอบบญัชี 56.10                         -    

คา่ประกาศหนงัสอืพมิพ์                  101.69                         -    

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ * 25.70                         -    

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 53,631.89                    1.76  

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

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 

      
ชื่อบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)      2,379,631.32                       15.35  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)      1,903,242.11                       12.27  

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั       1,481,360.67                         9.55  

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย)จ ากดั       1,306,698.17                         8.43  

5 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)      1,247,173.05                         8.04  

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน)      1,091,380.15                         7.04  

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั      1,088,004.41                         7.02  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั      1,059,352.01                         6.83  

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)         887,499.34                         5.72  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั         676,160.31                         4.36  

11 อื่นๆ      2,386,577.80                       15.39  

   รวม    15,507,079.34                   100.00  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 

 

1.652 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ A1 (Moody) / A+ (S&P) A+ (Fitch) 

ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P) AAA (Fitch) 

.
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 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 บริษัท เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 

7 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

12 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จ ากดั 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 

16 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

17 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั 

18 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

19 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ีรายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมของกองทนุรวม 

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/
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ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 
 

วนัที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การด าเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-ไมม่ี-  -  -  -  -  - 
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 

 
 

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

กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล ห้นระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 
 

 

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 

 


