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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 
แนวโน้มการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 1 กันยายน 2556 – 31 สิงหาคม 2557 โดยรวม 

SET index มีความผนัผวนอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2556 (ดชันีแกว่งตวัในกรอบ 1,300-1,500 จุด) หลงัจากการ
ประกาศแนวทางลดสภาพคลอ่งของมาตรการ “Quantitative Easing 3” หรือ QE3 ของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการชุมนมุ
ทางการเมืองหลงัจากการผา่นร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม วาระที่ 1 ในสภาช่วงเดือนตลุาคม  2556  สง่ผลให้มีผู้ชุมนมุไม่เห็นด้วย
ต่อข้อกฎหมายดงักลา่ว ท าให้มีการชุมนุมบนท้องถนนใจกลางเมือง เกิดการปะทะกนัระหว่างผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
สง่ผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในระยะเวลาถดัมา ด้านฝ่ังนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ได้ประกาศยบุสภาใน
วนัที่ 9 ธนัวาคม 2556 แตอ่ยา่งไรก็ดี ไมไ่ด้ท าให้ปัญหาความขดัแย้งจบลงได้ ด้วยแรงกดดนัทางการชุมนมุที่ทวีความรุนแรงขึน้ 
และการประกาศลดวงเงิน QE3 ของธนาคารกลางสหรัฐเป็นครัง้แรก กดดนัดชันี SET index ช่วงปลายปี 2556 ลงปิดต ่าที่สดุ
ใกล้ระดบั 1,300 จุด นอกจากนี ้การประกาศ “Bangkok Shutdown” ของกลุม่ กปปส. ได้สง่ผลให้ดชันี SET index ปรับตวัลง
ตอ่เนื่องสูร่ะดบัต ่าที่สดุตัง้แตต้่นปี 2557 ที่ใกล้ 1,200 จดุ แตอ่ย่างไรก็ดี ดชันี SET index สามารถฟืน้ตวัขึน้ได้จาก  valuation 
ของตลาดที่มีความน่าสนใจต่อนกัลงทุนท่ีสามารถรับความเสี่ยงในระยะยาวได้มากขึน้ และแรงสนบัสนุนสภาพคล่องจาก
กองทนุทริกเกอร์ฟันด์ในช่วงต้นปี 2557 เป็นปัจจยัผลกัดนัให้ SET index ปรับตวัขึน้ได้อย่างต่อเนื่อง จนถึงเดือนพฤษภาคม 
2557 ได้มีการท ารัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) น าโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ผบ.ทบ.) 
หลงัจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว สง่ผลให้ภาวะการลงทนุกลบัมาน่าสนใจอีกครัง้ โดยทาง คสช. ได้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ 
โดยเฉพาะเงินโครงการรับจ าน าข้าวค้างช าระแก่ชาวนาจ านวน 9 หมื่นล้านบาท พร้อมทัง้ประกาศแผนเดินหน้าการลงทุน
โครงสร้างพืน้ฐานทางคมนาคมมลูคา่ 2.4 ล้านล้านบาท การปฏิรูประบบการเมืองไทย โรดแมพการเลือกตัง้ภายในสิน้ปี 2558 
การประกาศใช้รัฐธรรมนญูฉบบัชั่วคราว เพื่อแต่งตัง้สภานิติบญัญัติแห่งชาติ (สนช.) ไปจนถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 
(พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา) และท้ายที่สดุการผ่านร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปี 2558 ดชันี SET index ปิดงวด
เดือนสงิหาคม2557 ที่ระดบั 1,561.63 จดุ 

 
สรุปภาวะตลาด SET index ช่วงกนัยายน 2556 – สงิหาคม 2557 ดชันีให้ผลตอบแทนรวม 20.6% (TRI) โดยหุ้นกลุม่

ธุรกิจขนาดใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนสงูที่สุด ได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ +57.92%, โรงพยาบาล +55.67% และพาณิชย์ฯ 
+33.68% ในขณะที่กลุม่สือ่สาร +1.94%, พลงังาน +4.56% และปิโตรเคมี +5.01% ให้ผลตอบแทนต ่าที่สดุ กระแสเงินลงทนุ
ของนกัลงทนุตา่งชาติเป็นผู้ขายสทุธิ 1.02 แสนล้านบาท ในช่วงเวลาดงักลา่ว  

 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดิวเิดนด์-โฟกัส อิควิตี ้ฟันด์ 
ผลตอบแทนการลงทุนระหว่าง 

1 กนัยายน 2556 – 31 สิงหาคม 2557 

กองทนุฯ 12.9251% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน 11.4156% 
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เนื่องในโอกาสที่ กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกสั อิควิตี ้ฟันด์ ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2557
บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,788,596,716.86 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 22.9772 บาท ณ วนัท่ี 29 สงิหาคม 2557 

 
บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท          

ดิวิเดนด์-โฟกสั อิควิตี ้ฟันด์ และขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุ
ของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้จากหนงัสอืพิมพ์รายวนั 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 สมารท์ ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิต้ี ฟันด ์

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 กันยายน 2556 ถงึวันที่ 31 สงิหาคม 2557 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวศิริพรรณ สทุธาโรจน์ 

2 นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

3 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

4 นายสทิธ์ิศกัดิ ์ ณฐัวฒุ*ิ 

5 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

6 นายอรุณศกัดิ ์ จรูญวงศ์นิรมล* 

7 นางสาวทิพย์วด ี อภิชยัสริิ* 

* ปฏิบตัิเป็นหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน  20 ก.ย. 53 

วันสิน้สุดรอบปีบัญช ี  31 ส.ค. 57 

 

 
อัตราผลตอบแทนย้อนหลงั 

( % ) 
BENCHMARK* 

( % ) 
3 เดือน 

30 พ.ค. 57 – 29 ส.ค. 57 
11.21 9.78 

6 เดือน 
28 ก.พ. 57 – 29 ส.ค. 57 

18.90 12.80 

1 ปี 
30 ส.ค. 56 – 29 ส.ค. 57 

16.12 13.18 

3 ปี 
26 ส.ค. 54 – 29 ส.ค. 57 

97.52 22.33 

ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 
20 ก.ย. 53 – 29 ส.ค. 57 

129.77 38.77 

*  ดชันี SET High Dividend 30 Index 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิต้ี ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ตัง้แต่วันที่ 1 กันยายน 2556 ถงึวันที่ 31 สิงหาคม 2557 

   ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
(fund’s direct expenses) 

จ านวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  42,669.14 1.60 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  711.15 0.03 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 3,413.53 0.13 

คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ในการจดัตัง้กองทนุรวม  - - 

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ  - - 

คา่สอบบญัชี 61.00 0.00 

คา่ประกาศหนงัสอืพมิพ์ 25.18 0.00 

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ  19.10 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด * 46,899.11 1.76 
 

* ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
* คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้าม)ี 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิต้ี ฟันด ์

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ส าหรับงวด ตัง้แต่วนัที่ 1 กันยายน 2556 ถงึวันที่ 31 สิงหาคม 2557 
 

  
  

ชื่อบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)         2,827,769.21                       14.18  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)         2,242,703.51                       11.25  

3 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)         1,740,041.20                         8.73  

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั          1,718,127.45                         8.62  

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั         1,678,082.11                         8.42  

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน)         1,660,229.06                         8.33  

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั         1,595,918.31                         8.00  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั         1,438,019.99                         7.21  

9 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั          1,321,995.35                         6.63  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์ เฮียน (ปทท.) จ ากดั (มหาชน)         1,220,654.50                         6.12  

11 อื่น ๆ         2,497,204.64                       12.52  

   รวม    19,940,745.33                   100.00  
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กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดวิิเดนด์-โฟกสั อิควติี ้ฟันด์       11 

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 กนัยายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 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 สมารท์ ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิต้ี ฟันด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 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 ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิต้ี ฟันด ์

ณ วนัท่ี 29 สิงหาคม 2557 

 

- ไมมี่ - 

หมายเหต ุ: 

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









































กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดวิิเดนด์-โฟกสั อิควติี ้ฟันด์       17 

   
 

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 

 

 


