
กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว          1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปี 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2556/2557 

 

 

 

กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว  

UOB LONG TERM EQUITY FUND : UOBLTF  

  



กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว          2 

สารบญั 
 

 
 หน้า 

 
สารจากบริษัทจดัการ 1 
  
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร 3 
 
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4 
  
รายชื่อผู้จัดการกองทุน 5 
 
ตารางสรุปผลการด าเนินงาน 6 
 
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 7 
 
ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 8 
 
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมืเงนิและการก่อภาระผูกพนั 9 
 
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ 11 
 
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมของกองทุนรวม 13 
 
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 14 
 
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 15 
 
ข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 16 
 
งบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 17 

 



กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว          1 

  

สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
ภาวะการลงทนุตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 – 31 กรกฎาคม 2557 โดยรวมภาวะ

ตลาดตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2556 มีความผนัผวนอย่างมาก หลงัจากเกิดแรงเทขายในตลาดหุ้นทัว่โลกจากความกงัวลด้าน
การประกาศลดสภาพคลอ่งของมาตรการ “Quantitative Easing 3” ของธนาคารกลางสหรัฐฯ นอกจากนีใ้นช่วงไตรมาส 4 
ดชันี SET index ยงัได้รับแรงกดดนัอย่างรุนแรงจากปัญหาความขดัแย้งทางการเมืองเพิ่มเติม เร่ิมจากการผ่านร่าง พ.ร.บ. 
นิรโทษกรรมของรัฐบาล ในช่วงเดือนตลุาคม 2556 สง่ผลให้มีผู้ชมุนมุรวมตวักนัประท้วง ติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานและ
เกิดการปะทะกนัระหว่างผู้ชมุนมุกบัตํารวจขึน้ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จนถึงช่วงเดือนธันวาคม 2556 ท่ีเหตกุารณ์ 
ทวีความรุนแรงมากขึน้ ประจวบกบัการประกาศลดวงเงินมาตรการ QE3 ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ลงเป็นครัง้แรก นอกจากนีก้าร
ประกาศ “Bangkok Shutdown” ของกลุม่ กปปส. และการเลือกตัง้สามญัท่ีไม่อยู่ในสถานการณ์ปรกติ ได้เพิ่มแรงกดดนัอย่าง
ตอ่เน่ืองตอ่การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ สง่ให้ดชันี SET index ปรับตวัลงสูร่ะดบัต่ําท่ีสดุในช่วงระยะเวลาดงักลา่วท่ีระดบั 
1,200 จดุ แต่อย่างไรก็ดี ดชันี SET index สามารถฟืน้ตวัขึน้ได้จาก valuation ของตลาดท่ีมีความน่าสนใจต่อนกัลงทนุ  
ท่ีรับความเส่ียงในระยะยาวได้มากขึน้ และแรงสนบัสนนุสภาพคลอ่งจากกองทนุทริกเกอร์ฟันด์ในช่วงต้นปี 2557 สง่ผลให้ 
SET index ปรับตวัขึน้ได้อยา่งแข็งแกร่งตอ่เน่ือง และการเข้ามามีบทบาทของปัญหาทางการเมืองในช่วงท้ายของความขดัแย้ง 
ไปถึงการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ส่งผลให้ภาวะการลงทนุใน
ดชันี SET index กลบัมาน่าสนใจอีกครัง้ โดยทาง คสช. ได้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยเฉพาะเงินโครงการรับจํานําข้าว
ค้างชําระแก่ชาวนารวม 9 หม่ืนล้านบาท พร้อมถึงประกาศแผนการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานทางคมนาคม และท้ายท่ีสุด  
การปฏิรูประบบการเมืองไทย และโรดแมทการเลือกตัง้ภายในปี 2558 และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนญูฉบบัชัว่คราว 
แต่งตัง้สภานิติบญัญัติแห่งชาติ (สนช.) และโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา) ขึน้ ดชันี SET index 
ปิดเดือนกรกฎาคม 2557 ท่ีระดบั 1,502.39 จดุ 

  
สรุปภาวะตลาด SET index ช่วงสิงหาคม 2556 – กรกฎาคม 2557 ดชันีให้ผลตอบแทนรวม 4.66% (TRI) โดยหุ้น

กลุม่ธรุกิจขนาดใหญ่ท่ีให้ผลตอบแทนดีท่ีสดุ ได้แก่ กลุม่อิเลค็ทรอนิคส์ +49.76%, รับเหมาก่อสร้าง +49.09% และโรงพยาบาล 
+24.30% ขณะท่ีวสัดกุ่อสร้าง -0.42%, ยานยนต์ +0.23% และพลงังาน +1.13% ให้ผลตอบแทนต่ําท่ีสดุ กระแสเงินลงทนุ
ของนกัลงทนุตา่งชาติเป็นผู้ขายสทุธิ 1.45 แสนล้านบาท ในเวลาเดียวกนั 

 

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว 
ผลตอบแทนการลงทุนระหว่าง 

1 สงิหาคม 2556 – 31 กรกฎาคม 2557 

กองทนุฯ 8.0584% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน 4.5134% 
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เนื่องในโอกาสที่กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2557 บริษัทจดัการใคร่ขอ
แจ้งให้ทราบว่า กองทุนดงักล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 3,187,700,391.52 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย
เทา่กบั 32.3705 บาท  

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุทา่นที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว 

และขอให้ค ามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสทิธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของทา่นด้วยความระมดัระวงั
รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิด 
ได้จากหนงัสอืพิมพ์รายวนั หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 
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. นางสาวศิริพรรณ สทุธาโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ 
4. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
 

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 ยโูอบี หุ้นระยะยาว  

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2556 ถงึวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นายสทิธ์ิศกัดิ ์ ณฐัวฒุ*ิ 

2 นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

3 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

4 นางสาวศิริพรรณ สทุธาโรจน์ 

6 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ 

7 นายอรุณศกัดิ ์ จรูญวงศ์นิรมล 

8 นางสาวทิพย์วด ี อภิชยัสริิ 

* ปฏิบตัิเป็นหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน  4 พ.ย. 47 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 31 ก.ค. 57 

 

 
อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 

( % ) 
BENCHMARK* 

( % ) 
3 เดือน 

25 เม.ย. 57 – 25 ก.ค. 57 
12.68 9.64 

6 เดือน 
31 ม.ค. 57 – 25 ก.ค. 57 

24.80 21.15 

1 ปี 
26 ก.ค. 56 – 25 ก.ค. 57 

9.14 4.55 

3 ปี 
29 ก.ค. 54 – 25 ก.ค. 57 

55.86 36.20 

ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน 
4 พ.ย. 47 – 25 ก.ค. 57 

235.80 141.55 

*  ดชันี SET Index 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการ
ดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 - ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ตัง้แต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถงึวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 

   ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
(fund’s direct expenses) 

จ านวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  48,087.19 1.60 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  1,282.33 0.04 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 12,823.25 0.43 

คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ในการจดัตัง้กองทนุรวม  - - 

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ  - - 

คา่สอบบญัชี 65.90 0.00 

คา่ประกาศหนงัสอืพมิพ์ 17.45 0.00 

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ  21.65 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด * 62,297.77 2.07 

 
* ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
* คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้าม)ี 
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กองทุนเปิด ยโูอบีหุ้นระยะยาว 
รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ส าหรับงวด ตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2556 ถงึวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 

      
  

ชื่อบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)         3,834,367.49                       13.90  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)         3,287,109.52                       11.91  

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั         2,864,230.47                       10.38  

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั         2,154,588.27                         7.81  

5 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน)         2,028,590.17                         7.35  

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั          1,865,443.44                         6.76  

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์ เฮียน (ปทท.) จ ากดั (มหาชน)         1,725,936.19                         6.26  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)         1,625,999.69                         5.89  

9 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั          1,581,728.28                         5.73  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั         1,517,553.60                         5.50  

11 อื่น ๆ         5,103,383.72                       18.50  

   รวม    27,588,930.84                   100.00  
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
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 คอร์ปอเรท 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 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

24 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

25 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

26 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
27 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)  
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ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

28 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 

เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

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) 

34 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

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 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

 

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 ยโูอบี หุ้นระยะยาว  
ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

 

วันที่ 
 

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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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

 

- ไมมี่ - 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี 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 

 

 




