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สารจากบริษทัจดัการ 
 

 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 
ผลการดาํเนินงานกองทุนหลกั (ณ 30 มิถุนายน 2556) 
ผลตอบแทนกองทุน/  
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน 

3 เดือน 
ย้อนหลัง 
(ร้อยละ) 

ตั Uงแต่ 
ต้นปี 

(ร้อยละ) 

1 ปี 
ย้อนหลัง 
(ร้อยละ) 

3 ปี 
ย้อนหลัง 

(ร้อยละต่อปี) 

ตั Uงแต่จัดตั Uง
กองทุน* 

(ร้อยละต่อปี) 
SPDR Gold Trust  -22.86 -26.46 -23.22 -0.70 12.02 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน -25.42 -28.08 -25.43 -1.41 12.20 

แหล่งที�มา : SPDR Gold Trust fact sheet – Market value (As of 30 June 2013) 

หมายเหต ุ: 1.  ผลตอบแทนของกองทนุในตารางข้างบนคํานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย และเป็นผลตอบแทนในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ  

2.  ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : Gold London PM Fixing 
 3.  *วนัจดัตัTงกองทนุหลกั คือ วนัที� 12 พ.ย. 2547 

ในช่วงหกเดือนที1ผา่นมา กองทนุปรับตวัลดลง 26.46% เทียบกบัดชันีมาตรฐาน Gold London PM Fixing ซึ1ง
ปรับตวัลดลง 28.08% โดยสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วยของกองทนุ ณ วนัที1 30 มิถนุายน 2556 มีมลูค่า 119 ดอลลาร์สหรัฐฯ  
ทั Nงนี N การปรับตวัลดลงดงักลา่วเกิดจากราคาของทองคําแท่งที1ลดลงเนื1องจากปัญหาทางการเงินในยโุรปที1คลี1คลายสง่ผล
ให้กระแสเงินลงทนุไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภยั เช่น ทองคํา ไปยงัสินทรัพย์เสี1ยงซึ1งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนที1สงูกว่า 
ประกอบกับการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะยกเลิกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเร็วกว่าคาดส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ
กลบัมาแข็งค่าก็เป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคํา นอกจากนี Nความต้องการทองคําที1ลดลงในอินเดียก็สง่ผลกระทบต่อราคา
ทองคําเช่นกนั 

ในปีที1ผ่านมา  ราคาทองคําปรับตวัลดลงจากที1ประมาณ 1,650-1,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในช่วงต้นปี 
2556 มาที1ระดบัประมาณ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ออนซ์ ในช่วงกลางปี 2556   สาํหรับราคาทองคําในช่วงครึ1งปีที1ผ่านมา
มีการเคลื1อนไหวที1ผนัผวนจากปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน อาทิ ปัญหาการเมืองและความตึงเครียดในตะวนัออกกลาง การ
เคลื1อนไหวของคา่เงินดอลลาร์สหรัฐที1มีความผนัผวน แรงเทขายในสินค้าโภคภณัฑ์หลงัการเติบโตของเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้ม
ชะลอตวัลง ข้อมลูเศรษฐกิจในยโุรปและสหรัฐฯที1ยงัมีทิศทางที1ไมช่ดัเจน เป็นต้น  

มุมมองของราคาทองคําในอนาคตนั Nน หากพิจารณาจากปัจจัยพื Nนฐานแล้วมีแนวโน้มทรงตัว ถึงแม้ความ
ต้องการทองคําจากการบริโภคเริ1มฟืNนตวัแตค่วามต้องการทองคําเพื1อการลงทนุมีแนวโน้มลดลง  ความต้องการทองคําจาก
การธนาคารกลางหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะในประเทศกําลงัพฒันายังคงมีอยู่และคาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนได้ 
สาํหรับระยะกลางถึงยาว การลงทนุในกองทนุรวมทองคําถือเป็นการช่วยกระจายความเสี1ยงของพอร์ตการลงทนุและอาจ
ช่วยป้องกนัความเสี1ยงด้านเงินเฟ้อ   
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เนื1องในโอกาสที1กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ซึ1งจะครบรอบปีบัญชีในวันที1 31 กรกฎาคม 2556 บริษัท 
ขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายปันผล มีมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ 16,144,786.25 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 12.4047 บาท และกองทนุเปิด ยโูอบี 
สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายปันผล มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 257,185,454.17 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย
เทา่กบั 12.6364  บาท   

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุท่านที1ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี 
สมาร์ท โกลด์ และขอให้คํามั1นว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที1สดุเพื1อประโยชน์สงูสดุของท่าน
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้ทกุวนัทําการจากหนงัสอืพิมพ์รายวนั หรือที1เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
       

 
 

(นายวนา พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าที1บริหาร 
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รายชื�อกรรมการ และคณะผู้บริหาร 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 
รายชื�อกรรมการ  
1. นายออ่ง ซี เอ็ง กรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3.  นายสญัชยั อภิศกัดิbศิริกลุ กรรมการ 
4.  นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
   และประธานเจ้าหน้าที1บริหาร 
 
 

คณะผู้บริหาร 
1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที1บริหาร 
2. นายกรวฒุิ ลนีะบรรจง กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิbกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ 
4. นางสาวณชัชา  สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

 
 

ชื�อและสถานที�ตั Uงของบริษัทจัดการ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชั Nน 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที1 173/27-30, 32-33  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74 
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  ตารางสรปุผลการดําเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน        31 ส.ค. 53 
วันสิ Uนสุดรอบบัญชี            31 ก.ค. 56 

 
กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ 

ชนิดจ่ายปันผล 
อัตราผลตอบแทนย้อนหลงั 

(ร้อยละ) 
BENCHMARK* 

(ร้อยละ) 
3 เดือน 

ตั Uงแต่  26 เม.ย. 56 – 26 ก.ค. 56 -3.19 -3.80 

6 เดือน 
ตั Uงแต่  25 ม.ค. 56 – 26 ก.ค. 56 -16.79 -16.63 

1 ปี 
ตั Uงแต่  27 ก.ค. 55 – 26 ก.ค. 56 -20.03 -18.74 

ตั Uงแต่จัดตั Uงกองทุน 
ตั Uงแต่ 31 ส.ค. 53 – 26 ก.ค. 56 

1.11 6.38 

 
 
 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ 
ชนิดไม่จ่ายปันผล 

อัตราผลตอบแทนย้อนหลงั 
(ร้อยละ) 

BENCHMARK* 
(ร้อยละ) 

3 เดือน 
ตั Uงแต่  26 เม.ย. 56 – 26 ก.ค. 56 -3.55 -3.80 

6 เดือน 
ตั Uงแต่  25 ม.ค. 56 – 26 ก.ค. 56 -17.02 -16.63 

1 ปี 
ตั Uงแต่  27 ก.ค. 55 – 26 ก.ค. 56 -20.24 -18.74 

ตั Uงแต่จัดตั Uงกองทุน 
ตั Uงแต่ 31 ส.ค. 53 – 26 ก.ค. 56 

1.32 6.38 

 
*  กองทนุนี Nจะเปรียบเทียบกบั ดชันีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที1ปรับค่าให้อยู่ในสกุลเงินบาท 

โดยใช้อตัราแลกเปลี1ยน ณ วนัคํานวณผลตอบแทนจาก Bloomberg  

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี Nได้จดัทําขึ Nนตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิ1งยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ขอ้มูลของ SPDR Gold Shares (กองทุนหลกั) 
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รายงานผูด้แูลผลประโยชน ์

 
เสนอ ผู้ถอืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ (UOBSG) 
  

ตามที1ธนาคารฮ่องกง และเซี1ยงไฮ้แบงกิ Nงคอร์ปอเรชั1น จํากัด สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ซึ1งมีบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เป็น
ผู้จดัการกองทนุ ได้ปฏิบตัิหน้าที1ผู้ดแูลผลประโยชน์ ของกองทุนดงักลา่ว สําหรับรอบปีบญัชี ตั Nงแต่วนัที1 1 สิงหาคม 2555 
จนถึงวนัที1 31 กรกฎาคม 2556 แล้วนั Nน 

ธนาคารฯ เห็นวา่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที1ในการจดัการกองทนุเปิด 
ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ โดยถกูต้องตามที1ควร ตามวตัถุประสงค์ที1ได้กําหนดไว้ในโครงการจดัการที1ได้รับอนมุตัิจากสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
ธนาคารฮ่องกง และเซี1ยงไฮ้แบงกิ Nงคอร์ปอเรชั1น จํากดั 

 
 
 

(นางอทุมุภรณ์ วีรานวุตัติb) 
ผู้ อํานวยการบริหาร ฝ่ายบริการหลกัทรัพย์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
29 สงิหาคม 2556 
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วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
 

เพื1อระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนทั1วไป และสถาบันต่างๆไปลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมี
เป้าหมายที1จะสร้างผลตอบแทนที1ดีให้แก่ผู้ลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาวภายใต้นโยบายการลงทนุที1กําหนดไว้ โดย
กองทนุจะนําเงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุในต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว คิดเป็นอตัราเฉลี1ยต่อปีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั Nงนี Nจะจัดสรรเงินรวมกันทุกกองไม่เกินวงเงินที1ได้รับการจัดสรรจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

นโยบายการลงทุน : กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ 
 

รายละเอียด :  

เน้นการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ซึ1งจดัตั Nงและบริหารจดัการโดย World Gold Trust Services, 
LLC ที1ถือหุ้นโดย World Gold Council(WGC) ซึ1งเป็นองค์กรที1ไม่แสวงหากําไรที1จดัตั Nงขึ Nนตามกฎหมายของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ โดยกองทนุจะเน้นลงทนุในทองคําแท่ง เพื1อสร้างผลตอบแทนของกองทนุให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของ
ราคาทองคําในตลาดโลกหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั Nงหมดของกองทนุ โดยกองทนุดงักลา่วได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์นิวยอร์ก ญี1ปุ่ น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ทั Nงนี Nบริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนหลกัที1ซื Nอขายในตลาดหลกัทรัพย์
นิวยอร์ก โดยรายละเอียดของกองทนุ SPDR Gold Trust จะระบใุนข้อ 32.6 สาระสาํคญัของกองทนุรวมตา่งประเทศ 

โดยปกติบริษัทจัดการจะไม่ลงทนุในสญัญาซื Nอขายล่วงหน้า (Derivatives) ที1มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี1ยนเพื1อป้องกัน
ความเสี1ยงที1จะเกิดขึ Nน ทั Nงนี N ในอนาคตบริษัทจดัการอาจใช้เครื1องมือป้องกนัความเสี1ยงดงักลา่วโดยขึ Nนอยูก่บัดลุยพินิจของ
บริษัทจัดการ ยกตวัอย่างเช่น กรณีที1ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนใน
สญัญาซื Nอขายลว่งหน้าเพื1อป้องกนัความเสี1ยงที1เกี1ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี1ยน (FX Derivatives) ในสดัสว่นที1มากกว่ากรณี
ที1คา่เงินดอลลาร์สงิคโปร์มีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซื Nอขายลว่งหน้าเพื1อ
ป้องกนัความเสี1ยงที1เกี1ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี1ยน (FX Derivatives) ในสดัสว่นที1น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกนัในกรณี
ที1คา่เงินดอลลาร์สงิคโปร์มีแนวโน้มแข็งคา่ กองทนุจึงยงัมีความเสี1ยงจากอตัราแลกเปลี1ยนเงินเหลอือยู ่

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการจะไม่ลงทนุในตราสารทนุที1ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ (non-listed securities) 
ตราสารที1มีลกัษณะของสญัญาซื Nอขายลว่งหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี Nที1มีอนัดบัความน่าเชื1อถือที1ตวั
ตราสารและที1ผู้ออกตราสารตํ1ากว่าที1สามารถลงทนุได้ (non-investment grade) และตราสารหนี Nที1ไม่ได้รับการจดัอนัดบั
ความนา่เชื1อถือที1ตวัตราสารและที1ผู้ออกตราสาร (unrated securities) 

บริษัทจดัการจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust โดยเฉลี1ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และกองทนุจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ 

สาํหรับการลงทนุในสว่นที1อยู่ในประเทศไทยนั Nน บริษัทจดัการจะลงทนุในตราสารแห่งหนี Nที1มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก และ/
หรือตราสารแห่งหนี Nทั1วไป และ/หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที1มีอายุของตราสาร หรือสญัญา หรือ
ระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี น้อยกว่า 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื1อการสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงาน รอการ
ลงทนุ หรือรักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ  
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ทั Nงนี N บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที1จะนําเงินลงทนุของกองทนุไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศอื1นที1มีนโยบาย
การลงทุนใกล้เคียง ซึ1งเป็นกองทุนรวมเพื1อผู้ลงทุนทั1วไป หรือไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที1 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์อื1น ๆ  โดยถือวา่ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ในกรณีที1บริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่
การลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ที1จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์กนั Nนไมเ่หมาะสมอีกตอ่ไปอย่าง
ร้ายแรง เช่น ไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนดงักล่าวมีการกระทําผิดตาม
ความเห็นของหนว่ยงานกํากบัดแูลของกองทนุตา่งประเทศ หรือกองทนุ SPDR Gold Trust มีการเปลี1ยนแปลงนโยบายการลงทนุ
หรือข้อมูลที1มีนยัสําคญัอื1นๆ เป็นต้น โดยในการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั Nน บริษัทจัดการจะพิจารณาโดย
คํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยเป็นหลกั ทั Nงนี N บริษัทจดัการจะมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย และสํานกัคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนันบัตั Nงแตว่นัที1กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนินั Nน แต่ในกรณีที1จะเปลี1ยนแปลงนโยบายการลงทนุที1
มิใช่การลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการจะขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนทกุครั Nงในสภาวะปกติ กองทนุ ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ จะนํา
เงินไปลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ที1จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์กโดยเฉลี1ยในรอบปีบญัชีไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และจะนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุน อย่างไรก็ตามในกรณีที1สถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศ  และ/หรือการลงทนุในกองทุน SPDR 
Gold Trust ไมเ่หมาะสม เช่น ภาวะตลาด และเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิ และ/หรือกรณีที1มีการเปลี1ยนแปลงในเรื1อง
ของกฎระเบียบ และ/หรือกรณีที1วงเงินลงทนุในตา่งประเทศเต็มเป็นการชั1วคราว และ/หรือในช่วงระยะเวลาระหว่างรอการลงทนุ 
ซึ1งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนันบัตั Nงแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ/หรือในช่วงระยะเวลาก่อนเลิกโครงการ และ/หรือ
ในช่วงที1ผู้ลงทนุทําการสั1งซื Nอ หรือขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจํานวนมาก ทําให้ไมส่ามารถนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศได้ทนัที ซึ1ง
มีระยะเวลาไม่เกิน 10 วนัทําการ กองทนุอาจจําเป็นต้องชะลอการลงทนุในต่างประเทศเป็นการชั1วคราว ดงันั Nน จึงอาจมีบาง
ขณะที1กองทนุไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุที1กําหนดไว้ในโครงการตามประกาศสํานกังาน ซึ1งบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้สาํนกังานทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตั Nงแตว่นัที1บริษัทจดัการทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

 

รายชื6อผูจ้ดัการกองทุน 

นายกรวฒุิ  ลนีะบรรจง 
นายสทิธิศกัดิb  ณฐัวฒุ ิ
นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ 
นายชยัยนัต์  จนัทรคีรี 
นางสาววรรณจนัทร์  อึ Nงถาวร* 
นายเอกรัตน์  อภิวฒันพร* 
 
* นางสาววรรณจนัทร์ อึ Nงถาวร และนายเอกรัตน์ อภิวฒันพร ปฎิบตัิหน้าที1เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุใน

สญัญาซื Nอขายลว่งหน้า 
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ตารางแสดงค่าใชจ่้ายที6เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ตั Uงแต่วันที� 1 สิงหาคม 2555 ถงึวันที� 31 กรกฏาคม 2556 
 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
 (fund’s direct expenses)  

จาํนวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละของ 
 มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 2,185.18 1.01 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (trustee fee) 121.40 0.06 

คา่นายทะเบียน (registrar fee) 291.36 0.13 

คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ในการจดัตั Nงกองทนุรวม (setup fee) - - 

คา่ที1ปรึกษาการลงทนุ (advisory fee) - - 

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 35.84 0.02 

คา่สอบบญัชี (auditing fee) 51.10 0.02 

คา่ใช้จา่ยอื1นๆ  1.85 - 

รวมค่าใช้จ่ายทั Uงหมด * 2,686.72 1.24 
 

* ไมร่วมคา่นายหน้าซื Nอขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที1เกิดขึ Nนจากการซื Nอขายหลกัทรัพย์ 
* คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น รวมภาษีมลูคา่เพิ1ม (ถ้าม)ี 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
รายละเอียดการลงทุน 

กองทุนเปิด ยโูอบ ีสมาร์ท โกลด์ 
วันที� 31 กรกฎาคม 2556 

ชื�อหลักทรัพย์ มูลค่าตามราคาตลาด  % NAV  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ 2,776,352.15                       1.91  

  เงินฝากธนาคาร 2,776,352.15                       1.91  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิต่างประเทศ 143,241,098.36                     98.58  

  ประเทศสหรัฐอเมริกา     

  
 

หนว่ยลงทนุ 143,241,098.36                     98.58  
สินทรัพย์อื�น (716,169.15) (0.49)  
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 145,301,281.36                    100.00  
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รายงานผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ   ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ ซึ1งประกอบด้วย งบดลุ และงบประกอบรายละเอียด
เงินลงทุน ณ วนัที1 31 กรกฎาคม 2556 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี1ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิ งบกระแสเงินสด 
และข้อมลูทางการเงินที1สาํคญัสาํหรับปีสิ Nนสดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที1สาํคญัและหมายเหตุ
เรื1องอื1นๆ  
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 
ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหลา่นี Nโดยถกูต้องตามที1ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี1ยวกบัการควบคมุภายในที1ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื1อให้สามารถจัดทํางบการเงินที1
ปราศจากการแสดงข้อมลูที1ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ1งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื1อให้ได้ความเชื1อมั1นอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที1ขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื1อให้ได้มาซึ1งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี1ยวกับจํานวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที1เลอืกใช้ขึ Nนอยูก่บัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึ1งรวมถึงการประเมินความเสี1ยงจากการ
แสดงข้อมูลที1ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี1ยงดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในที1เกี1ยวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงิน
โดยถกูต้องตามที1ควรของกองทนุ เพื1อออกแบบวิธีการตรวจสอบที1เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื1อวตัถปุระสงค์ใน
การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกองทนุ การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบญัชีที1ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีที1จดัทําขึ Nนโดยผู้บริหาร รวมทั Nงการ
ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื1อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที1ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื1อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า 
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ความเห็น 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี Nแสดงฐานะการเงินของกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ ณ วนัที1 31 กรกฎาคม 2556 
และผลการดําเนินงาน การเปลี1ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที1สําคญัสําหรับปีสิ Nนสดุวนั
เดียวกนั โดยถกูต้องตามที1ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         
 
 

 

 

(นายประวิทย์  ววิรรณธนานตุร์) 
                                                             ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4917 

 
 
 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั 
กรุงเทพฯ : 5 กนัยายน 2556 
  



กองทนุเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์  13 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนีT  

หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์

เงินลงทนุตามมูลคา่ยุตธิรรม (ราคาทนุ 170,267,244.66 บาท

ในปี 2556 และ  261,505,010.25 บาท ในปี 2555) 3, 8, 10 143,241,098.36    271,910,019.51      

เงินฝากธนาคาร 6, 7 2,774,565.25        4,356,734.04          

ลูกหนี) จากดอกเบี)ย 7 1,786.90               6,030.23                 

จากการขายเงินลงทนุ 10 1,569,304.35        3,157,706.39          

จากการขายหน่วยลงทนุ 999,503.11           -                         

รายไดอื้3นคา้งรบั 6,122.28               8,660.33                 

รวมสินทรัพย์ 148,592,380.25    279,439,150.50      

หน ี�สิน

เจ้าหนี) จากการรบัซื)อคนืหน่วยลงทนุ 3,088,454.51        5,773,861.63          

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 191,670.31           318,700.51             

หนี) สินอื3น 10,974.07             16,347.94               

รวมหน ี�สิน 3,291,098.89 6,108,910.08

สินทรัพย์สุทธิ 145,301,281.36    273,330,240.42      

สินทรัพย์สุทธิ:

ทนุที3ไดร้บัจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 143,085,273.92    216,542,189.78      

กาํไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 23,620,877.99 38,242,273.79

กาํไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนินงาน 4 (21,404,870.55) 18,545,776.85

สินทรัพย์สุทธิ 145,301,281.36    273,330,240.42      

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที$คํานวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มดีังน ี�

ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล 10.1629 12.6364

ชนิดจ่ายเงินปันผล 9.9395 12.4047

จํานวนหน่วยลงทุนที$จําหน่ายแล้วทั�งหมด ณ วันสิ�นปี (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มดีังน ี�

ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล 13,794,487.5932  20,352,715.7017    

ชนิดจ่ายเงินปันผล 514,039.7992       1,301,503.2760      

รวม 14,308,527.3924  21,654,218.9777    

กองทุนเปิด ยูโอบ ีสมาร์ท โกลด์

งบดุล

ณ วันที$ 31 กรกฎาคม 2556

บาท
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนีT 
  

ร้อยละของ

จํานวนหน่วย มลูค่ายุติธรรม มลูค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทุนรวมทองคําแท่ง

ประเทศสหรฐัอเมริกา

SPDR Gold Trust  * 35,370.00          143,241,098.36     100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 170,267,244.66 บาท) 143,241,098.36     100.00

* กองทนุ SPDR Gold Trust  เป็นกองทนุ อีทเีอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ3งจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์นิวยอร์ก

มีนโยบายการลงทนุในทองคาํแทง่

กองทุนเปิด ยูโอบ ีสมาร์ท โกลด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที$ 31 กรกฎาคม 2556

ชื$อหลักทรัพย์
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนีT 
 

 

ร้อยละของ

จํานวนหน่วย มลูค่ายุติธรรม มลูค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทุนรวมทองคําแท่ง

ประเทศสหรฐัอเมริกา

SPDR Gold Trust  * 55,108.00          271,910,019.51     100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 261,505,010.25 บาท) 271,910,019.51     100.00

* กองทนุ SPDR Gold Trust  เป็นกองทนุ อีทเีอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ3งจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์นิวยอร์ก

มีนโยบายการลงทนุในทองคาํแทง่

กองทุนเปิด ยูโอบ ีสมาร์ท โกลด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที$ 31 กรกฎาคม 2555

ชื$อหลักทรัพย์
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนีT  

หมายเหตุ 2556 2555

รายได้จากการลงทุน 3

รายไดด้อกเบี)ย 7 38,983.27              48,771.85              

รายไดค้า่ธรรมเนียมในการซื)อขายหน่วยลงทนุ 298,128.03            519,903.05            

รวมรายได้ 337,111.30            568,674.90            

ค่าใช้จ่าย 3

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 5, 7 2,075,248.74         2,325,228.05         

คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 115,291.53            129,179.45            

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 5, 7 276,699.84            310,030.44            

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 51,100.00              51,200.00              

คา่ใชจ่้ายอื3น 37,688.00              56,377.25              

รวมค่าใช้จ่าย 2,556,028.11         2,872,015.19         

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (2,218,916.81)        (2,303,340.29)        

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สุทธิที3เกดิขึ)นจากเงินลงทนุ (200,597.29)           5,785,319.93         

รายการขาดทนุสุทธิที3ยงัไม่เกดิขึ)นจากเงินลงทนุ (37,431,155.56)      (4,471,733.33)        

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที$เกดิขึ�นและที$ยังไม่เกดิขึ�น (37,631,752.85) 1,313,586.60

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนนิงาน (39,850,669.66) (989,753.69)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนนิงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มดีังน ี�

ประเภทผูถื้อหน่วยลงทนุ

ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (37,926,014.87) (785,460.58)

ชนิดจ่ายเงินปันผล (1,924,654.79) (204,293.11)

      รวม (39,850,669.66) (989,753.69)

กองทุนเปิด ยูโอบ ีสมาร์ท โกลด์

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที$ 31 กรกฎาคม 2556

บาท
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนีT  

2556 2555

การเพิ$มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนนิงานในระหว่างปี

ขาดทนุจากการลงทนุสุทธิ (2,218,916.81)        (2,303,340.29)        

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สุทธิที3เกดิขึ)นจากเงินลงทนุ (200,597.29)           5,785,319.93         

รายการขาดทนุสุทธิที3ยงัไม่เกดิขึ)นจากเงินลงทนุ (37,431,155.56) (4,471,733.33)

การลดลงสุทธิในสินทรพัย์สุทธิจากการดําเนินงาน (39,850,669.66) (989,753.69)

การแบง่ปันส่วนทนุให้ผูถื้อหน่วยลงทนุ(หมายเหต ุ3 และ 9) (99,977.74)             (129,968.07)           

การเพิ$มขึ�น(ลดลง)ของทุนที$ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

มูลคา่หน่วยลงทนุที3ขายในระหวา่งปี 55,336,825.73       246,047,118.12     

มูลคา่หน่วยลงทนุที3รบัซื)อคนืในระหวา่งปี (143,415,137.39) (99,543,402.16)

การเพิ3มขึ)น(ลดลง)สุทธิของทนุที3ไดร้บัจากผูถื้อหน่วยลงทนุ (88,078,311.66) 146,503,715.96

การเพิ3มขึ)น(ลดลง)ของสินทรพัย์สุทธิในระหวา่งปี (128,028,959.06) 145,383,994.20

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 273,330,240.42     127,946,246.22     

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 145,301,281.36 273,330,240.42

การเปลี$ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน

(มูลคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วนัตน้ปี 21,654,218.9777   10,460,828.1266   

บวก: หน่วยลงทนุที3ขายในระหวา่งปี 4,587,278.0559     18,648,183.1495   

หัก: หน่วยลงทนุที3รบัซื)อคนืในระหวา่งปี (11,932,969.6412) (7,454,792.2984)

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี 14,308,527.3924   21,654,218.9777   

บาท

หน่วย

กองทุนเปิด ยูโอบ ีสมาร์ท โกลด์

งบแสดงการเปลี$ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที$ 31 กรกฎาคม 2556
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนีT 

2556 2555

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

การลดลงในสินทรพัย์สุทธิจากการดําเนินงาน (39,850,669.66) (989,753.69)

ปรบักระทบรายการลดลงในสินทรพัย์สุทธิจากการดําเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน

การซื)อเงินลงทนุ (24,101,182.78) (194,491,104.12)

การขายเงินลงทนุ 115,138,351.08     50,103,941.94       

การ(เพิ3มขึ)น)ลดลงในลูกหนี) จากดอกเบี)ย 4,243.33 (3,875.40)

การ(เพิ3มขึ)น)ลดลงในลูกหนี) จากการขายเงินลงทนุ 1,588,402.04 (3,157,706.39)

การ(เพิ3มขึ)น)ลดลงในลูกหนี) จากการขายหน่วยลงทนุ (999,503.11) 817,952.18

การ(เพิ3มขึ)น)ลดลงในรายไดอื้3นคา้งรบั 2,538.05 (5,754.42)

การลดลงในเจ้าหนี) จากการซื)อเงินลงทนุ -                         (6,079,266.12)

การเพิ3มขึ)น(ลดลง)ในเจ้าหนี) จากการรบัซื)อคนืหน่วยลงทนุ (2,685,407.12) 5,431,111.89

การเพิ3มขึ)น(ลดลง)ในคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (127,030.20) 135,364.57

การเพิ3มขึ)น(ลดลง)ในหนี) สินอื3น (5,373.87) 10,064.07

รายการ(กาํไร)ขาดทนุสุทธิที3เกดิขึ)นจากเงินลงทนุ 200,597.29 (5,785,319.93)

รายการขาดทนุสุทธิที3ยงัไม่เกดิขึ)นจากเงินลงทนุ 37,431,155.56 4,471,733.33

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน 86,596,120.61 (149,542,612.09)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 55,336,825.73       246,047,118.12     

การรบัซื)อคนืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (143,415,137.39) (99,543,402.16)

การจ่ายชาํระการแบง่ปันส่วนทนุให้แกผู่ถื้อหน่วยลงทนุ (99,977.74) (129,968.07)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (88,178,289.40) 146,373,747.89

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (1,582,168.79) (3,168,864.20)

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี 4,356,734.04         7,525,598.24         

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 2,774,565.25 4,356,734.04

งบกระแสเงินสด

บาท

สําหรับปีสิ�นสุดวันที$ 31 กรกฎาคม 2556

กองทุนเปิด ยูโอบ ีสมาร์ท โกลด์
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนีT 

2556 2555 2554 ****

ข้อมลูผลการดําเนนิงาน (ต่อหน่วย)

มูลคา่หน่วยลงทนุเริ3มแรก -              10.0000      

มูลคา่สินทรพัย์สุทธิตน้ปี 12.6224      12.2309      -             

รายได้(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน

ขาดทนุจากการลงทนุสุทธิ * (0.1231) (0.1239) (0.0304)

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สุทธิที3เกดิขึ)นจากเงินลงทนุ ** (0.0121) 3.1186        0.5735        

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สุทธิที3ยงัไม่เกดิขึ)นจากเงินลงทนุ ** (2.2540) (2.4105) 1.6878        

รายได(้คา่ใชจ่้าย)จากกจิกรรมลงทนุท ั)งสิ)น (2.3892) 0.5842        2.2309        

หัก  การแบง่ปันส่วนทนุให้ผูถื้อหน่วยลงทนุ (0.0784) (0.1927) -             

มลูค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 10.1548      12.6224      12.2309      

อ ัตราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมลูค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี$ยระหว่างปี (%) (18.40)         (0.41)           20.57          

อ ัตราส่วนทางการเงินที$สําคัญและข้อมลูประกอบเพิ$มเติมที$สําคัญ

มูลคา่สินทรพัย์สุทธิปลายปี (พนับาท) 145,301 273,330      127,946      

อตัราส่วนของคา่ใชจ่้ายรวมตอ่มูลคา่สินทรพัย์สุทธิถวัเฉลี3ยระหวา่งปี (%) 1.18 1.20            1.14            

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทนุรวมตอ่มูลคา่สินทรพัย์สุทธิถวัเฉลี3ยระหวา่งปี (%) 0.16 0.24            0.86            

อตัราส่วนของจํานวนถวัเฉลี3ยถ่วงนํ) าหนักของการซื)อขายเงินลงทนุ

ระหวา่งปีตอ่มูลคา่สินทรพัย์สุทธิถวัเฉลี3ยระหวา่งปี (%) *** 64.37 99.39          235.83        

ข้อมลูเพิ$มเติม

* คาํนวณจากจํานวนหน่วยที3จําหน่ายแลว้ถวัเฉลี3ยระหวา่งปี

** ขอ้มูลตอ่หน่วยที3รายงานอาจไม่เป็นไปในทศิทางเดียวกนักบัการเปลี3ยนแปลงโดยรวมของรายการกาํไรหรือขาดทนุ

จากการลงทนุที3เกดิขึ)นในระหวา่งปีเนื3องจากชว่งเวลาของรายการซื)อขายหน่วยลงทนุนั)นขึ)นอยู่กบัความผนัผวน

ของราคาตลาดของเงินลงทนุในระหวา่งปี

*** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุในต ัว̀สญัญาใชเ้งิน และการซื)อขายเงินลงทนุตอ้งเป็นรายการซื)อหรือ

ขายเงินลงทนุอย่างแทจ้ริงซึ3งไม่รวมถึงการซื)อโดยมีสญัญาขายคนืหรือการขายโดยมีสญัญาซื)อคนื

**** ขอ้มูลทางการเงินที3สาํคญัสาํหรบังวด 2554 ไม่สามารถเปรียบเทยีบกบัปีอื3นๆ ได ้เนื3องจาก มีรอบระยะเวลาบญัชี

สั)นกวา่หนึ3 งปี 

กองทุนเปิด ยูโอบ ีสมาร์ท โกลด์

ข้อมลูทางการเงินที$สําคัญ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที$ 31 กรกฎาคม 2556

บาท
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กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สาํหรับปีสิ Uนสุดวันที� 31 กรกฎาคม 2556  

 

1. ลักษณะของกองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ 

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื1อวนัที1 31 สงิหาคม 2553 มีจํานวนเงินทนุจดทะเบียน 1,400 ล้านบาท 
(แบ่งเป็น 140 ล้านหน่วยลงทนุ มูลค่าหน่วยลงทนุละ 10 บาท) บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) 
จํากัด (เดิมบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ไทย) จํากดั) (“บริษัทจดัการ”) เป็นผู้จดัการกองทนุและนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุ มีผลบงัคบัตั Nงแตว่นัที1 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีธนาคารฮ่องกงและเซี1ยงไฮ้แบงกิ Nง
คอร์ปอเรชั1น จํากดั เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภทรับซื Nอคืนหน่วยลงทุน ที1มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด 
ได้แก่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (UOBSG-N) และชนิดจ่ายเงินปันผล (UOBSG-D) ซึ1งไม่มีกําหนดอายโุครงการ โดย
เน้นการลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุในต่างประเทศชื1อกองทนุ SPDR Gold Trust (“กองทนุหลกั”) ซึ1งจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก ซึ1งบริหารและจดัการโดย World Gold Trust Services, LLC คิดเป็นอตัราเฉลี1ยต่อปี
ไมต่ํ1ากวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ 

กองทนุมีนโยบายไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล (UOBSG-N) 

กองทนุมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล (UOBSG-D) ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ที1กําหนดในหนงัสอืชี Nชวน 

เมื1อวนัที1 7 มิถุนายน 2556 ก.ล.ต. ได้เห็นชอบให้กองทุนแก้ไขเพิ1มเติมโครงการ และเปลี1ยนบริษัทจัดการเป็น
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั มีผลบงัคบัตั Nงแตว่นัที1 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 

งบการเงินนี Nจดัทําขึ Nนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบัติทางบญัชีที1ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื1อให้เป็นไปตาม
หลกัการบัญชีที1รับรองทั1วไปของประเทศไทย นอกจากนี Nงบการเงินได้จัดทําขึ Nนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที1
กําหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 106 เรื1อง “การบญัชีสาํหรับกิจการที1ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ” 

งบการเงินสาํหรับปีสิ Nนสดุวนัที1 31 กรกฎาคม 2555 ได้ถกูจดัประเภทรายการใหม ่เพื1อให้สอดคล้องกบังบการเงิน
สาํหรับปีสิ Nนสดุวนัที1 31 กรกฎาคม 2556 

งบการเงินของกองทนุได้จดัทําเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ1งการจดัทํางบการเงินดงักลา่วเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดงันั Nนเพื1อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที1ไม่คุ้นเคยกับ
ภาษาไทย กองทนุได้จดัทํางบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ Nนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

กองทนุยงัไมไ่ด้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที1ออกและปรับปรุงใหม ่ดงัตอ่ไปนี N 

ก) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัิทางบญัชี  
ซึ1งมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินที1มีรอบบญัชีเริ1มในหรือหลงัวนัที1 1 มกราคม 2556 ดงัตอ่ไปนี N 

มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ/การตีความมาตรฐานการบัญชี/ประกาศ

สภาวิชาชีพบัญช ี

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 12  ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอดุหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผย

ข้อมลูเกี1ยวกบัความช่วยเหลอืจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี1ยนแปลงของอตัราแลกเปลี1ยน

เงินตราตา่งประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที1 8 สว่นงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที1 ไม่มีความ

เกี1ยวข้องอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 21 ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์ที1ไม่ได้

คิดคา่เสื1อมราคาที1ตีราคาใหม ่
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 25 ภาษีเงินได้ – การเปลี1ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือของผู้ ถือหุ้น 
ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที1 34/2555 แนวปฏิบตัิทางบญัชีเกี1ยวกบัการโอนและการรับโอน

สนิทรัพย์ทางการเงิน 

ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบญัชีซึ1งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที1มี
รอบบญัชีเริ1มในหรือหลงัวนัที1 1 มกราคม 2557 ดงัตอ่ไปนี N 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 

เรื�อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที1 1 การเปลี1ยนแปลงในหนี Nสินที1เกิดขึ Nนจากการรื Nอถอน 
การบรูณะและหนี Nสนิที1มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที1 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที1 5 สทิธิในสว่นได้เสียจากกองทนุการรื Nอถอน การบรูณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที1 7 การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชีฉบบั
ที1  29 เ รื1 อ ง  การรายงานทางการเ งินในสภาพ
เศรษฐกิจที1มีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที1 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 

เรื�อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที1 12 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที1 13 โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 29  การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ1งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที1มีรอบบญัชีเริ1มในหรือหลงัวนัที1 1 
มกราคม 2559 ดงัตอ่ไปนี N 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื�อง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที1 4 สญัญาประกนัภยั 

ฝ่ายบริหารของกองทนุได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตัิทางบัญชีฉบบัดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินสาํหรับปีที1เริ1มใช้ 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที�สาํคัญ 

การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทนุจะบนัทกึลดกําไรสะสม ณ วนัที1ประกาศจ่ายเงินปันผล 

การวัดค่าเงนิลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจํานวนต้นทนุของเงินลงทนุ ณ วนัที1กองทนุ มีสิทธิในเงินลงทนุ ต้นทนุของเงิน
ลงทนุประกอบด้วยรายจ่ายซื Nอเงินลงทนุและคา่ใช้จ่ายโดยตรงทั Nงสิ Nนที1กองทนุจ่ายเพื1อให้ได้มาซึ1งเงินลงทนุนั Nน 

- เงินลงทนุในหน่วยลงทุนที1เสนอขายในต่างประเทศแสดงในมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาเสนอซื Nอขายครั Nง
ลา่สดุของวนัที1วดัคา่เงินลงทนุ 

กําไรหรือขาดทนุสทุธิที1ยงัไมเ่กิดขึ Nนจากการปรับมลูคา่ของเงินลงทนุให้เป็นมลูคา่ยตุิธรรมจะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ 
ณ วนัที1วดัคา่เงินลงทนุ 

ราคาทนุของเงินลงทนุที1จําหนา่ยใช้วิธีถวัเฉลี1ยถ่วงนํ Nาหนกั 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายได้ดอกเบี Nยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนที1แท้จริง 

รายได้อื1นและคา่ใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง     

กําไรหรือขาดทนุจากการจําหนา่ยเงินลงทนุรับรู้เป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่าย ณ วนัที1จําหนา่ยเงินลงทนุ 

บัญชีที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ 

 บญัชีที1เป็นเงินตราตา่งประเทศ แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี1ยน ณ วนัเกิดรายการ สนิทรัพย์และ
หนี Nสนิที1เป็นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัสิ Nนปีแปลงคา่เป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี1ยน ณ วนันั Nน  
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 กําไรหรือขาดทนุจากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือคา่ใช้จา่ยในงบกําไรขาดทนุ 

การใช้ประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบัญชีที1รับรองทั1วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั Nงข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ1งมีผลกระทบตอ่จํานวนเงินที1เกี1ยวกบัสนิทรัพย์ หนี Nสนิ รายได้ คา่ใช้จ่ายและการเปิดเผย
ข้อมลูเกี1ยวกบัสนิทรัพย์และหนี Nสนิที1อาจเกิดขึ Nน ซึ1งผลที1เกิดขึ Nนจริงอาจแตกตา่งไปจากจํานวนที1ประมาณไว้    

4. กาํไรสะสมต้นปี 

 บาท 

 2556  2555 

ขาดทนุสทุธิจากการลงทนุสะสม (เริ1มสะสม 31 ส.ค. 53) (2,569,393.33)   (266,053.04) 

รายการกําไรสทุธิที1เกิดขึ Nนจากเงินลงทนุสะสม (เริ1มสะสม 31 ส.ค. 53) 10,710,160.92    5,054,809.06 

รายการกําไรสทุธิที1ยงัไมเ่กิดขึ Nนจากเงินลงทนุสะสม (เริ1มสะสม 31 ส.ค. 53)   10,405,009.26   14,876,742.59 

กาํไรสะสมต้นปี 18,545,776.85   19,665,498.61 

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปได้ดงันี N 
ค่าใช้จ่าย  อัตราร้อยละ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ   ไมเ่กิน 1.500 ตอ่ปีของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ* 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไมเ่กิน 0.058 ตอ่ปีของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ* 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเ่กิน 0.120 ตอ่ปีของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ* 

คา่ใช้จ่ายดงักลา่วข้างต้นจะถกูคํานวณเป็นรายวนั 

*  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั Nงหมด หกัด้วยมูลค่าหนี Nสินทั Nงหมดที1ยงัไม่ได้รวม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของช่วง
ตั Nงแตว่นัถดัจากวนัที1คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิครั Nงลา่สดุจนถึงวนัที1คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 

6. เงนิฝากธนาคาร 

ณ วนัที1 31 กรกฎาคม 2556 และ 2555 เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย 

 บาท  อัตราดอกเบี Uย (%) 

ธนาคาร 2556  2555  2556  2555 

ธนาคารฮ่องกงและเซี1ยงไฮ้แบงกิ Nงคอร์ปอเรชั1น จํากดั 380,257.04  189,828.26  0.10  0.20 

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) 2,394,308.21  4,166,905.78  2.00  1.95 

รวมเงนิฝากธนาคาร 2,774,565.25  4,356,734.04     
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7. รายการธุรกิจกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที1สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื1นซึ1งมีผู้ ถือหุ้นและ/หรือ
กรรมการเดียวกันกับบริษัทจดัการและกองทุน รายการที1สําคญัดงักลา่วสําหรับปีสิ Nนสดุวนัที1 31 กรกฎาคม 2556 
และ 2555 มีดงัตอ่ไปนี N 

 บาท   

 2556 2555  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี (ไทย) จาํกดั  

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 1,952,649.46  2,325,228.05  ตามเกณฑ์ที1ระบใุนหนงัสอืชี Nชวน 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 260,353.28  310,030.44  ตามเกณฑ์ที1ระบใุนหนงัสอืชี Nชวน 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั     

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 122,599.28  -  ตามเกณฑ์ที1ระบใุนหนงัสอืชี Nชวน 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 16,346.56  -  ตามเกณฑ์ที1ระบใุนหนงัสอืชี Nชวน 

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)      

ดอกเบี Nยรับ 33,223.82  44,350.72  ราคาตลาด 

ณ วนัที1 31 กรกฎาคม 2556 และ 2555 กองทนุมียอดคงเหลอืที1มีสาระสาํคญักบักิจการที1เกี1ยวข้องกนั ดงันี N 

 บาท 

 2556 2555 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี (ไทย) จาํกดั    

คา่ธรรมเนียมการจดัการค้างจา่ย -  232,529.29 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจา่ย -  31,003.87 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั    

คา่ธรรมเนียมการจดัการค้างจา่ย 122,599.28  - 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจา่ย 16,346.56  - 

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)    

เงินฝากธนาคาร 2,394,308.21  4,166,905.78 

ดอกเบี Nยค้างรับ 1,748.88  5,927.49 

8. ข้อมูลเกี�ยวกับการซื Uอขายเงนิลงทุน 

กองทนุได้ซื Nอขายเงินลงทนุสําหรับปีสิ Nนสดุวนัที1 31 กรกฎาคม 2556 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั~วสญัญาใช้เงินเป็น
จํานวนเงิน 139.44 ล้านบาท (ปี 2555: จํานวนเงิน 238.81 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 64.37 (ปี 2555: 
ร้อยละ 99.39) ตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลี1ยระหวา่งปี 

 



กองทนุเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์  25 

9. การแบ่งปันส่วนทุน 

เมื1อวนัที1 14 กนัยายน 2555 กองทนุได้จ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.0784 
บาท ต่อหนว่ย รวมเป็นเงิน 0.10 ล้านบาท 

เมื1อวนัที1 21 กนัยายน 2554 กองทนุได้จ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.1927 
บาท ต่อหนว่ย รวมเป็นเงิน 0.13 ล้านบาท 

10. การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเครื�องมือทางการเงนิ 

กองทนุไมม่ีนโยบายที1จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดลุที1เป็นตราสารอนพุนัธ์เพื1อการเก็งกําไรหรือ
การค้า 
มูลค่ายุติธรรม 

เนื1องจากสินทรัพย์และหนี Nสินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั Nน อีกทั Nงสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็น
หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดที1แสดงมลูค่ายตุิธรรมโดยถือตามราคาที1ซื Nอขายกนัในตลาด ดงันั Nน กองทนุ
เชื1อว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหนี Nสินทางการเงินดงักลา่วจึงแสดงมลูค่าไม่แตกต่างจากมลูค่ายตุิธรรม
อยา่งมีสาระสาํคญั 

ความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบี Uย 

ความเสี1ยงจากอตัราดอกเบี Nยคือโอกาสที1ราคาตราสารหนี Nอาจจะเพิ1มขึ Nนหรือลดลง เมื1ออตัราดอกเบี Nยในท้องตลาด
มีการเปลี1ยนแปลงโดยทั1วไป หากอตัราดอกเบี Nยในท้องตลาดเพิ1มสงูขึ Nน ราคาตราสารหนี Nจะลดลง และหากอตัราดอกเบี Nย
ในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี Nจะมีราคาเพิ1มสงูขึ Nน ยิ1งตราสารหนี Nมีอายยุาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี Nนั Nนก็
จะมีความออ่นไหวตอ่การปรับตวัของอตัราดอกเบี Nยมากขึ Nนเทา่นั Nน  

ความเสี�ยงด้านการให้สนิเชื�อ   

กองทนุมีความเสี1ยงที1อาจเกิดจากการที1คูส่ญัญาไมส่ามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัที1ระบไุว้ในเครื1องมือทางการเงิน 
เนื1องจากกองทนุมีลกูหนี N อยา่งไรก็ตาม สนิทรัพย์ทางการเงินดงักลา่วจะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสั Nน กองทนุจึง
ไมค่าดวา่จะได้รับความเสยีหายจากการเก็บหนี N 

ความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยน 

ณ วนัที1 31 กรกฎาคม 2556 และ 2555 กองทุนมีบญัชีที1เป็นเงินตราต่างประเทศที1ไม่ได้ทําสญัญาป้องกนัความ
เสี1ยงด้านอตัราแลกเปลี1ยนดงันี N 

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

รายการ 2556 2555 

เงินลงทนุ (มลูคา่ยตุิธรรม) 4,572,010.80 8,623,850.92 

ลกูหนี Nจากการขายเงินลงทนุ 50,065.54 100,035.05 

   
  ความเสี�ยงด้านตลาด 

กองทนุมีความเสี1ยงด้านตลาดเนื1องจากมีเงินลงทนุในตราสารทนุ ซึ1งผลตอบแทนของเงินลงทนุดงักลา่วขึ Nนอยู่กบั
ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ1งสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมี
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ผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทที1ออกตราสาร ทั Nงนี Nขึ Nนอยู่กบัประเภทของธุรกิจ
ของผู้ออกตราสารว่ามีความสมัพันธ์กับความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทําให้ราคาของตราสาร
เพิ1มขึ Nนหรือลดลงได้ 

การบริหารความเสี�ยง 
กองทนุบริหารความเสี1ยงที1อาจเกิดขึ Nนจากการลงทนุโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี1ยง เช่น การวิเคราะห์
ฐานะของกิจการที1จะลงทนุ 
 

11. การอนุมัติงบการเงนิ 

งบการเงินนี Nได้รับการอนมุตัิให้ออกโดยผู้มีอํานาจของกองทนุเมื1อวนัที1 5 กนัยายน 2556 
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รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องกับการทาํธุรกรรมของกองทุนรวม 
ตั Uงแต่วันที� 1 สิงหาคม 2555 ถงึวันที� 31 กรกฎาคม 2556 

รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้อง 

ไมม่ีรายชื1อบคุคลที1เกี1ยวข้องกบัการทําธุรกรรมของกองทนุรวม 

 
 
 

หมายเหต ุ:   
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลที1เกี1ยวข้องกบักองทนุรวมได้ที1 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือที1 Website ของบริษัทจดัการ ที1 http://www2.uobam.co.th/report/th 
หรือที1 Website ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที1
http://www.sec.or.th/infocenter/report/Content_0000000861.jsp?categoryID=CAT0000569 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื6องจากการที6ใชบ้ริการบุคคลอื6นๆ 

ลาํดับ บริษัทที�ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที�ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 

ผลประโยชน์ 

1 ธนาคารเพื1อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ 
 
 
 

เพื1อใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

3 ธนาคารออมสนิ 

4 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ 

5 ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จํากดั (มหาชน) 

6 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส 

7 ธนาคาร โอเวอร์ซ-ีไชนีสแบงกิ Nงคอร์ปอเรชั1น จํากดั 

8 ธนาคารแหง่โตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จํากดั 

9 ธนาคาร ซิตี Nแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

10 
ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ แบงก์ สาขา
กรุงเทพฯ 

11 ธนาคาร ฮ่องกงและเซี1ยงไฮ้แบงกิ Nงคอร์ปอเรชั1น จํากดั 

12 ธนาคารดอยซ์แบงก์ 

13 ธนาคาร มซิูโฮ คอร์ปอเรท จํากดั 

14 ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ 

15 ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ Nง คอร์ปอเรชั1น 

16 ธนาคาร บาร์เคลย์ 

17 ธนาคารในสหรัฐอเมริกา 

18 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

19 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

20 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากดั (มหาชน) 

21 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

22 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

23 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

24 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

25 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

26 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
27 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน)  
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ลาํดับ บริษัทที�ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที�ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 

ผลประโยชน์ 

28 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ 
 

เพื1อใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

29 ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

30 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

31 ธนาคารไทยเครดติเพื1อรายยอ่ย จํากดั (มหาชน) 

32 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

33 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

34 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

35 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

36 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

37 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จํากดั (มหาชน) 

38 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี N จํากดั 

39 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

40 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

41 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

42 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั 

43 คอมเมิร์ซแบงค์ เอจี   
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ขอ้มลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีที6การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ 

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที� 1 สิงหาคม 2555 ถงึวันที� 31 กรกฎาคม 2556 

วันที� 
  

ชื�อหลักทรัพย์ 
  

อัตราส่วน ณ  อัตราส่วนตาม สาเหตุ 
  

การดาํเนินการ 
  สิ Uนวนั(%NAV) โครงการ(%NAV) 

-ไมม่ี- - - - - - 
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ขอ้มลูการใชสิ้ทธิออกเสียงในที6ประชุมผูถื้อหุน้ 
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด 

 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที1 
Website ของบริษัทจดัการ http://www2.uobam.co.th/report/th 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

ชัNน 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที1 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74 
www.uobam.co.th 

 


