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สารจากบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

กองทนุมีผลตอบแทน ระหวา่งวนัท่ี 16.53% เทียบกบัผลตอบแทนของ MSCI AC Golden Dragon Index 
(THB) ท่ี 12.96%. 

บรรยากาศการลงทนุในตลาด Greater China ไม่สู้ ดีนกัในช่วงต้นของการวดัผลการดําเนินงานในรายงานนี ้
โดยเป็นช่วงหลายเดือนติดต่อกนัท่ีดชันีผู้จดัการฝ่ายซือ้ของ HSBC (HSBC Flash PMI) อยู่ในระดบัท่ีต่ํากว่า 50 
ติดตอ่กนั ซึง่บง่บอกถงึการลดลงของกิจกรรมในภาคการผลิต ในขณะท่ีข้อมลูเศรษฐกิจด้านการลงทนุและการบริโภคมี
ทิศทางทรงตวัหรือชะลอตวัลง ส่งผลให้การคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนลดลงตามจึงกดดนัให้
ตลาดหุ้นจีนและตลาดข้างเคียง ซํา้ร้ายในเดือนมิถนุายน ตลาดมีกงัวลอยา่งมากในเร่ืองสภาพคล่องทางการเงินและ
เสถียรภาพของธนาคารขนาดกลางและเลก็ของจีน เน่ืองจากทางการเร่ิมเข้ามาควบคมุภาคของผลิตภณัฑ์บริหารความ
มัง่คัง่ (Wealth Management Product, WMP) อย่างเข้มงวด ซึง่ WMP เป็นการกู้ เงินแฝงของเอกชนผ่านการออกตรา
สารโดยธนาคารพาณิชย์โดยอยู่นอกงบดลุ โดยธนาคารกลางจีนมีมาตรการไม่อดัฉีดสภาพคล่องเข้ามาในระบบทัง้ๆท่ี
ช่วงเวลาดงักลา่วอยูใ่นช่วงท่ีสภาพคลอ่งลดลงตามฤดกูาล 

อย่างไรก็ดีภายหลงัจากท่ีทางการจีนประกาศว่าจะดูแลสภาพคล่องให้อยู่ในระดบัเหมาะสมและเร่ิมอดัฉีด
เม็ดเงินจํานวนมากเข้ามาตัง้แต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายน นักลงทุนได้ผ่อนคลายความกังวลลงไปมาก ในเดือน 
กรกฎาคม ข้อมลูเศรษฐกิจของจีนดดีูขึน้ และภาพการฟืน้ตวัดชูดัเจนขึน้อีกในเดือนสิงหาคม โดย HSBC Flash PMI 
ของเดือนสิงหาคม ขึน้มาอยู่ท่ี 50.1 ซึ่งอยู่เหนือระดบัชีว้ดัสําคัญท่ี 50  และสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดท่ี 48.8 
นอกจากนีภ้าคการผลิตวดัจากดชันีผลผลิตอตุสาหกรรม (Industrial Production Index) ก็ขยายตวัดีขึน้ในเดือน 
กรกฎาคม-สิงหาคม เช่นกนั ข้อมลูด้านการบริโภคและการลงทนุช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม มีทิศทางขยายตวัแบบ
เร่งตวัขึน้ด้วย  ประกอบกบัเศรษฐกิจสหรัฐท่ีฟืน้ตวัต่อเน่ือง และการตดัสินใจรักษาปริมาณเงินอดัฉีดในโครงการผ่อน
คลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing, QE) ของธนาคารกลางสหรัฐ ในขณะท่ีเศรษฐกิจยโุรปเองก็เร่ิมฟืน้ตวั โดย
ทา่มกลางบรรยากาศการลงทนุท่ีดดีูขึน้ช่วงท้ายของช่วงเวลาการวดัผลการดําเนินงาน ช่วยให้ตลาดหุ้น Greater China 
ดีดตวัขึน้ได้ในช่วงท้ายของการวดัผลการดําเนินงาน 

กองทนุมีผลตอบแทน ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2554 – 30 พฤศจิกายน 2555 21.15% เทียบกบัผลตอบแทนของ 
MSCI AC Golden Dragon Index (THB) ท่ี 18.26%. 

เศรษฐกิจจีนมีทิศทางท่ีดีขึน้เม่ือเข้าสูไ่ตรมาสท่ีส่ีของปี 2555 อตัราเงินเฟ้อท่ีลดลงในจีนทําให้ธนาคารกลางจีนมีความ
ยืดหยุน่ในการดําเนินนโยบายการเงินเพิ่มขึน้ ซึง่เหน็ได้จากการลดอตัราสํารองเงินสดของธนาคารพานิชย์ กอรปกบั
ความร่วมมือในการผอ่นคลายทางการเงินทัว่โลกช่วยรักษาเสถียรภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยท่ีมาตรวดั
เศรษฐกิจของจีนเองก็ฟืน้ตวัขึน้มา สง่ผลให้ตลาดปรับตวัขึน้ได้ในไตรมาสท่ี 4 แตเ่ม่ือเข้าสูปี่ 2556 ตวัเลขเศรษฐกิจ
สําคญัของจีนบ่งชีไ้ปในทิศทางออ่นตวัโดยเฉพาะอยา่ย่ิงภาคการผลติทําให้ตลาดหุ้น Greater China เร่ิมปรับตวัเป็น
ขาลงตัง้แตล่ดลงในเดือน กมุภาพนัธ์ เป็นต้นไป  
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เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า ซึง่จะครบรอบปีบญัชีในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 
บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่วทราบว่า กองทนุมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 134,816,910.35 บาท 
หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 6.9649 บาท  

           บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท 
เกรธเธอร์ ไชน่า และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ
ท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้จากหนงัสือพิมพ์รายวนั หรือท่ีเวบ็ไซต์บริษัทจดัการ 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ไทย) จํากดั 
 

 
(นายวนา พลูผล) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายออ่ง ซี เอง็ กรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 
คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายกรวฒิุ ลีนะบรรจง กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ 
4. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
 
 
ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74 
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กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า 

รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

สาํหรับระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถงึวันที่ 30 พฤศจกิายน 2556 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นายกรวฒิุ ลีนะบรรจง 
2 นายสทิธ์ิศกัด์ิ               ณฐัวฒิุ 
3 นางสาวปราณี             ศรีมหาลาภ 
4 นายชยัยนัต์                 จนัทนคีรี 
5 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร* 
6 นายเอกรัตน์ อภิวฒันพร* 

* ปฏิบติัเป็นหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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 ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน 4 ธ.ค. 50 
วันสิน้สุดรอบบัญชี 30 พ.ย. 56 

 
  อัตราผลตอบแทนเฉล่ีย

ย้อนหลัง 
(ร้อยละ) 

Benchmark 
 (ร้อยละ) 

3 เดือน 
30 ส.ค. 56 - 29 พ.ย. 56 

11.20% 9.26% 

6 เดือน 
31 พ.ค. 56 - 29 พ.ย. 56 

16.43% 11.68% 

1 ปี 
30 พ.ย. 55 - 29 พ.ย. 56 

16.53% 12.96% 

3 ปี 
26 พ.ย. 53 - 29 พ.ย. 56 

2.33% 8.53% 

ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน 
4 ธ.ค. 50 - 29 พ.ย. 56 

-30.30% -11.80% 

* เปรียบเทียบกบัดชันี MSCI Golden Dragon Index ท่ีปรับค่าให้อยู่ในสกลุเงินบาท โดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียนจาก Bloomberg 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการ
ดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ขอ้มูลของ United China Greater Fund (กองทนุหลกั) 
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กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถงึวันที่ 30 พฤศจกิายน 2556 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
 (fund’s direct expenses)  

จาํนวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละของ 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 2,436.48 1.67 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  48.73 0.03 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  194.92 0.13 

คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการจดัตัง้กองทนุรวม  - - 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ  - - 

คา่สอบบญัชี 46.00 0.03 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ  4.60 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด * 2,730.72 1.86 
 

* ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
* คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้ามี) 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 
รายละเอียดการลงทุน 

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า 
วันที่ 30  พฤศจกิายน 2556 

ช่ือหลักทรัพย์ มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ 1,041,085.19                       0.77  
  เงินฝากธนาคาร 1,041,085.19                       0.77  

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิต่างประเทศ 134,191,048.27                     99.46  

  ประเทศสงิคโปร์     

  หน่วยลงทนุ 134,191,048.27                     99.46  

สนิทรัพย์อ่ืน                 (314,411.12)                   (0.23) 
ทรัพย์สนิสุทธิของกองทุน 134,917,722.34 100.00  
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 
 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ข่าวสาร และบท
วิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

3 ธนาคารออมสนิ 

4 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ 

5 ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จํากดั (มหาชน) 

6 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส 

7 ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

8 ธนาคารแหง่โตเกียว-มิตซบูิชิ ยเูอฟเจ จํากดั 

9 ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 

10 ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 

11 ธนาคาร ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

12 ธนาคารดอยซ์แบงก์ 

13 ธนาคาร มิซโูฮ คอร์ปอเรท จํากดั 

14 ธนาคาร บีเอน็พี พารีบาส์ 

15 ธนาคาร ซมิูโตโม มิตซยุ แบงค์กิง้ คอร์ปอเรชัน่ 

16 ธนาคาร บาร์เคลย์ 

17 ธนาคารในสหรัฐอเมริกา 

18 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

19 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

20 ธนาคารซีไอเอม็บีไทย 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 บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

28 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร และบท
วิเคราะห์ 

 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

29 ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

30 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

31 ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย จํากดั (มหาชน) 

32 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

33 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

34 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

35 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

36 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

37 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) 

38 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้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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รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้องกับการทาํธุรกรรมของกองทุนรวม 
ตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถงึวันที่ 30 พฤศจกิายน 2556 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

- ไมมี่ - 

 
 
 

 

หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  
หรือท่ี Website ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 
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ขอ้มลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า 

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถงึวันที่ 30 พฤศจกิายน 2556 

วันที่ 
  

ช่ือหลักทรัพย์ 
  

อัตราส่วน ณ  อัตราส่วนตาม สาเหตุ 
  

การดาํเนินการ 
  สิน้วัน(%NAV) โครงการ(%NAV) 

-ไมมี่- - - - - - 
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ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 
ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 

 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงได้ท่ี 

Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยู โอบี (ประเทศไทย)จาํกัด 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120 

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

 




