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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  

ความเห็นเก่ียวกบัการลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุในรอบบญัชีท่ีผ่านมา: ระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2557ถึง 
วนัท่ี 31พฤษภาคม 2558 

 
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตอ่หน่วยของกองทนุปรับเพิ่มขึน้ 20.96% เทียบกบัการปรับเพิ่มขึน้ 17.60% ของเกณฑ์อ้างอิง 

MSCI AC Golden Dragon Index ท่ีปรับเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 กองทนุมีกระจายการการลงทนุราย
กลุม่อตุสาหกรรม ได้แก่ กลุม่การเงิน 45.35% เทคโนโลยีสารสนเทศ 23.36% อตุสาหกรรม 6.70% บริการส่ือสาร 7.34% และ 
พลงังาน 3.78% ในขณะท่ีหุ้นท่ีกองทนุถือ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ Tencent Hlds Ltd, China Construction Bank – H, Catcher 
Technology Co Ltd, Taiwan Semiconductor Mfg Co Ltd และ AIA Grp Ltd 

 

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ธ.ค. 2557 – 31 พ.ค. 2558 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ม.ิย. 2557 – 30 พ.ย. 2557 

กองทนุ 20.96% 4.94% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) 17.60% 5.69% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : ดชันี MSCI AC Golden Dragon Index ท่ีปรับคา่ให้อยูใ่นสกลุเงินบาท 

 
เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในรอบบญัชีท่ีผ่านมา : ระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558 

กบัรอบบญัชีก่อนหน้า :  ระหวา่งวนัท่ี 1 มิถนุายน 2557 ถงึ 30 พฤศจิกายน 2557 
 
มลูค่าสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วยของกองทนุปรับเพิ่มขึน้ 4.94% เทียบกบัการปรับเพิ่มขึน้ 5.69% ของเกณฑ์อ้างอิง MSCI 

AC Golden Dragon Index ท่ีปรับเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2557 กองทนุมีการกระจายการลงทนุรายกลุม่
อตุสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มการเงิน 39.11% เทคโนโลยีสารสนเทศ 24.61% อตุสาหกรรม 8.17% สินค้าอปุโภคคงทน 7.33% 
และพลงังาน 5.28% ในขณะท่ีหุ้นท่ีกองทนุถือ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ Taiwan Semiconductor Mfg Co Ltd, Tencent Hlds Ltd, 
AIA Grp Ltd, China Construction Bank – H และ Industrial & Commercial Bk of China - H 
 

เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 บริษัทจดัการ
ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 162,391,461.70  บาท หรือคิดเป็น
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 8.6957 บาท ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558  
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บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท 
เกรธเธอร์ ไชน่า และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วย
ความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุเปิดได้จากหนงัสือพิมพ์รายวนั หรือท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) 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  
   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกิจ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ 
4. นางสาวศิริพรรณ  สทุธาโรจน์ กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 
 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์  
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 เกรธเธอร ์ไชน่า 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวศิริพรรณ   สทุธาโรจน์ 

2 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร* 

3 นายเอกรัตน์ อภิวฒันพร* 

4 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั 

* ปฏิบติัเป็นหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน     4   ธ.ค. 50  

วันสิน้สุดรอบบัญชี         31 พ.ค. 58 
 

 
อัตราผลตอบแทนเฉล่ียย้อนหลัง 

(%) 
BENCHMARK* 

(%) 
3 เดือน 

27 ก.พ. 58 - 29 พ.ค. 58 
18.06 14.71 

6 เดือน 
28 พ.ย. 57 - 29 พ.ค. 58 

20.96 17.60 

1 ปี 
30 พ.ค. 57 - 29 พ.ค. 58 

26.93 24.29 

3 ปี 
25 พ.ค. 55 - 29 พ.ค. 58 

64.28 57.85 

ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน 
4 ธ.ค. 50 - 29 พ.ค. 58 

-13.04 11.00 

* MSCI Golden Dragon Index ท่ีปรับให้อยู่ในสกุลเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ 
มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูกองทุน United Greater China Fund  (กองทุนหลกั)  
 

 
กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ เกรธเธอร ์ไชน่า 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จาํนวนเงนิ ร้อยละของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 1,099.93  0.80  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 22.00  0.02  

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ   -      -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 87.99  0.06  

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ -   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก -     -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก      -       -   

คา่สอบบญัชี  23.44    0.02  

คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์    49.69   0.04  

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ* 5.02      -   

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **   1,288.07     0.94  

 
หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 

** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้
จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ เกรธเธอร ์ไชน่า 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.033 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ เกรธเธอร ์ไชน่า 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 
 

รายช่ือ อันดับความน่าเช่ือถือ 

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) AAA 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 
 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

-ไมมี่- - - - 
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หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  
หรือท่ี Website ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

UOB Asset Management (Singapore) 
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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ เกรธเธอร ์ไชน่า 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 

-ไมมี่- - - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ เกรธเธอร ์ไชน่า 

ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 
 

ไมมี่ 
 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 


