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สารบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 

ในรอบบญัชีที่ผา่นมา : ระหวา่งวนัท่ี 1 สงิหาคม 2556 – วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557  

ภาพรวมตลาดเอเชีย 

ตลาดหุ้นเอเชียโดยสว่นใหญ่ปรับตวัดีขึน้อย่างชดัเจนในรอบปีที่ผ่านมา โดยปัจจยับวกส าคญัมาจากแนวโน้ม
ของเศรษฐกิจจีนที่มีทิศทางฟืน้ตวักลบัเข้าสูใ่นระดบัสมดลุ โดยตวัเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในช่วงหลงัที่มีการฟืน้ตวัดีขึน้
อยา่งชดัเจน สง่สญัญาณถึงการกลบัมาขยายตวัของเศรษฐกิจจีน และเป็นแนวโน้มที่เป็นบวกตอ่การลงทนุในภมูิภาค  

โดยตลาดที่มีการปรับตวัขึน้โดดเด่นเมื่อเทียบกบัในภมูิภาค ได้แก่ อินเดีย และอินโดนีเซีย โดยมีปัจจยัหลกัจาก
มมุมองของนกัลงทนุตอ่ภาพรวมเศรษฐกิจของทัง้สองประเทศที่ปรับตวัดีขึน้ ทัง้ในด้านของแนวโน้มการอ่อนค่าของค่าเงิน 
ปัญหาการขาดดลุการคลงั ท่ีคาดวา่จะเร่ิมผอ่นคลายลง นอกจากนัน้นกัลงทนุยงัให้น า้หนกัที่เป็นบวกต่อสถานการณ์ทาง
การเมืองของทัง้สองประเทศ โดยเฉพาะในอินเดีย ที่มีการเลอืกตัง้ทัว่ไปได้รัฐบาลใหม่มาจากพรรค BJP ซึ่งมีการคาดหมายว่า
จะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงรักษาเสถียรภาพทางการเงินให้กลบัมาอยูใ่นระดบัสมดลุ 

ในรอบบญัชีที่ผ่านมา : ระหว่างวนัที่ ระหว่างวนัที่ 1 สิงหาคม 2556 – วนัที่ 31 กรกฎาคม 2557 กับรอบบญัชี
ก่อนหน้า : ระหวา่งวนัท่ี ระหวา่งวนัท่ี 1 สงิหาคม 2555 – วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556  

กลยทุธ์การลงทนุของกองทนุฯ 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุส าหรับรอบระยะเวลาหนึ่งปีสิน้สดุวนัที่ 31 กรกฎาคม 2557 เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 15.89 เปรียบเทียบกบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 18 

ภาพรวมการลงทนุในตลาดหุ้นของเอเซียยงัคงมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่ดี จากมลูคา่หุ้นตามปัจจยัพืน้ฐาน
ที่ยงัคงอยูใ่นระดบันา่ดงึดดู ถึงแม้วา่ในระยะสัน้อาจจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน แต่โดยรวมแล้ว
ยงัคงเช่ือว่าภมูิภาคเอเซียจะมีการขยายตวัได้อย่างโดดเด่นจากปัจจยัพืน้ฐานในประเทศที่แข็งแกร่ง และรวมถึงยงัคงจะ
ได้รับปัจจยับวกจากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกอีกด้วย 

กลยทุธ์การลงทนุในปัจจบุนั ให้น า้หนกัการลงทนุมากกวา่ตลาดในกลุม่เทคโนโลยี สินค้าฟุ่ มเฟือย อตุสาหกรรม 
การแพทย์ และสินค้าอปุโภคบริโภค ขณะที่ให้น า้หนกัการลงทนุน้อยกว่าตลาดในกลุม่วตัถุดิบ สาธารณปูโภค โทรคมนาคม 
การเงิน และพลงังาน โดยมองวา่กลุม่เทคโนโลยีจะได้รับประโยชน์จากการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ในตลาดโลก ซึ่งจะสง่ผลบวก
โดยตรงกบัทางผู้ผลติชิน้สว่นในเอเซีย  
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ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 ส.ค. 2556 – 31 ก.ค 2557 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 ส.ค. 2555 – 31 ก.ค 2556 
กองทนุ 15.89% 5.69% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) 18.0% 4.91% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน: ดชันี MSCI All Country FE XJP ในรูปสกลุเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนจาก Bloomberg 

 
น า้หนกัการลงทนุ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

ประเทศ ร้อยละของสนิทรัพย์ทัง้หมด 
China/ จีน 27.80% 
South Korea/ เกาหล ี 20.51% 
Hong Kong/ ฮ่องกง 14.12% 
Taiwan / ไต้หวนั 13.17% 
India / อินเดีย 8.73% 
Indonesia / อินโดนีเซยี 4.84% 
Others / อื่นๆ 9.26% 
Cash / เงินสด 0.97% 
Total / รวม 100.00% 

 
เนื่องในโอกาสที่กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เอเชีย ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2557 บริษัทจดัการ

ใคร่ขอแจ้งให้ทราบวา่กองทนุดงักลา่วมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 334,956,401.56 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย
เทา่กบั 8.5071 บาท  

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท 

เอเชีย และขอให้ค ามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสทิธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ทา่นสามารถติดตามขา่วการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุเปิดได้จากหนงัสอืพิมพ์รายวนั 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. 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 สมารท์ เอเชีย 

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2556 ถงึ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2557 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1.  นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร* 

2.  นายเอกรัตน์ อภิวฒันพร* 

3.  นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรตชิยั 

* ปฏิบตัิเป็นหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน           16 ก.ค. 50 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี             31 ก.ค. 57 
 

 
อัตราผลตอบแทนย้อนหลงั 

( % ) 
BENCHMARK* 

( % ) 
3 เดือน 

25 เม.ย. 57 – 25 ก.ค. 57 
5.73 6.29 

6 เดือน 
31 ม.ค. 57 – 25 ก.ค. 57 

8.39 8.62 

1 ปี 
26 ก.ค. 56 – 25 ก.ค. 57 

14.87 15.24 

3 ปี 
29 ก.ค. 54 – 25 ก.ค. 57 

2.01 11.99 

ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 
16 ก.ค. 50 – 25 ก.ค. 57 

-15.20 10.86 

* ดชันี MSCI All Country Far East ex Japan Index ที่ปรับค่าให้อยู่ในสกุลเงินบาท โดยใช้อตัรา
แลกเปลีย่นจาก Bloomberg ซึง่ดชันีดงักลา่วเป็นดชันีเปรียบเทียบของกองทนุ United Asia Fund 
ซึง่เป็นกองทนุหลกั (Master Fund) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต  
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ข้อมูล United Asia Fund (กองทุนหลกั) 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ เอเชีย 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(fund’s direct expenses) 
จ านวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  5,564.97 1.60 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  129.85 0.04 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 445.20 0.13 

คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ในการจดัตัง้กองทนุรวม  - - 

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ  - - 

คา่สอบบญัชี 50.90 0.01 

คา่ประกาศหนงัสอืพมิพ์ 17.45 0.01 

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ  10.55 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด * 6,218.91 1.79 

 
* ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
* คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้าม)ี 
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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 ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
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 

43 คอมเมิร์ซแบงค์ เอจี 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถงึ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

UOB Asset Management (Singapore) 

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 สมารท์ เอเชีย 

ในรอบปีบัญช ีระหว่างวนัที่ 1 สิงหาคม 2556 ถงึ วนัที่ 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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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ เอเชีย 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 

 

- ไมมี่ - 

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 

 

 


