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สารบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ในรอบบญัชีท่ีผา่นมา : ระหวา่ง 1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัขึน้ได้ในช่วงแรกของปี 
2556 โดยขึน้ถึงจุดสงูสดุท่ีระดบั 1,643.43 จุด ในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยได้รับแรงผลกัดนัจาก ความคาดหวงัของ
นโยบายการลงทนุภาครัฐ เก่ียวกบัโครงการเงินกู้  2 ล้านล้านบาท เพ่ือลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน, การเปิดเสรีเศรษฐกิจ AEC 
และการท่ี บลจ. หลายแห่งสามารถระดมเงินได้โดยการเปิดกองทนุ Trigger fund สง่ผลให้มีเม็ดเงินไหลเข้ามาเก็งกําไรใน 
SET เป็นจํานวนมาก และส่งผลให้ยอดการซือ้ขายต่อวนัแตะท่ีระดบั 5 - 6 หม่ืนล้านบาท อย่างไรก็ตามในช่วงเดือน 
กรกฎาคม 2556 ตลาดหุ้นปรับตวัลดลง จากกระแสข่าวเร่ืองธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับลดเม็ดเงิน QE3 ส่งผลให้มีแรง 
เทขายตลาดหุ้นไทยจากนกัลงทนุต่างชาติอย่างต่อเน่ือง นอกจากนีปั้จจยัการเมืองเร่ิมเข้ามามีอิทธิพลต่อตลาด เร่ิมจาก
ปลายเดือนตลุาคม 2556 รัฐบาลพยายามผลกัดนั พ.ร.บ. นิรโทษกรรมเข้าสภา และถกูกระแสต่อต้านจากคน กรุงเทพฯ 
เป็นจํานวนมาก กดดนั SET ปรับตวัลงสู่ 1,380 จดุ  นอกจากนี ้ ทางกลุ่มผู้ชมุนมุต่อต้านรัฐบาล ยงัได้จดัการเดินขบวน
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้รัฐบาลประกาศยุบสภาในช่วงต้นเดือนธันวาคม ทําให้โครงการของภาครัฐฯ ต่างๆ ต้องถกูเล่ือน
ออกไป กดดนั SET ปรับตวัลงต่ําสดุท่ี 1,205 จุด ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2557 อตัราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) อยู่ท่ี
ประมาณ 11.5 เท่า ซึ่งใกล้เคียงค่าเฉล่ียระยะยาว 10 ปี ของตลาดหุ้นไทย ทําให้ตลาดหุ้นมีความน่าสนใจและนกัลงทนุ
กลบัมาซือ้อีกครัง้ ผลกัดนั SET ปรับตวัขึน้และปิดท่ีระดบั 1,422.05 จดุ ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคม 2557 โดย
กลุม่อตุสาหกรรมท่ีปรับตวัสงูสดุในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ได้แก่ อิเลค็โทรนิคส์ +30%, รับเหมาก่อสร้าง +13% และขนสง่ 
+6% และกลุ่มอตุสาหกรรมท่ีปรับตวัลดลงมากท่ีสดุ ได้แก่ กลุ่มเหลก็ -36%, อสงัหาริมทรัพย์ -27% และรถยนต์ -27% 
ทัง้นี ้นักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิ 212,349 ล้านบาท และนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยเป็นซือ้สุทธิท่ี 
102,284 ล้านบาท และ 106,110 ล้านบาท ตามลําดบั 

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 เมษายน 2556 –  31 มีนาคม 2557 

กองทนุฯ -18.5975% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน -11.1832% 

เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษัทจดัการ
ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 1,408,745,155.83 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หน่วยเทา่กบั 20.3778 บาท  
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บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด แวลูพลัส  
ปันผล หุ้นระยะยาว และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ
ท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้จากหนงัสือพิมพ์รายวนั 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 
   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ 
3. 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 แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว 

 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม  

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นายสทิธ์ิศกัด์ิ        ณฐัวฒิุ 

2 นางสาวปราณี      ศรีมหาลาภ 

3 นายชยัยนัต์          จนัทนคีรี 

4 นางสาวศิริพรรณ  สทุธาโรจน์ 

5 นางสาวพชัราภา   มหทัธนกลุ* 

6 นายอรุณศกัด์ิ       จรูญวงศ์นิรมล* 

7 นางสาวทิพย์วดี    อภิชยัสิริ* 

* ปฏิบติัเป็นหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน 26 ม.ิย. 50 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 31 มี.ค. 57 
 

 
อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 

( % ) 
BENCHMARK* 

( % ) 
3 เดือน 

27 ธ.ค. 56 - 28 มี.ค. 57 
-1.62 5.40 

6 เดือน 
27 ก.ย. 56 - 28 มี.ค. 57 

-5.99 -3.43 

1 ปี 
29 มี.ค. 56 - 28 มี.ค. 57 

-20.10 -12.31 

3 ปี 
25 มี.ค. 54 - 28 มี.ค. 57 

47.51 31.91 

ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน 
26 ม.ิย. 50 - 28 มี.ค. 57 

158.50 78.48 

* ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ประเทศไทย (SET INDEX) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการ
ดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 - ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สาํหรับระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2557 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
จาํนวนเงนิ ร้อยละของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ*             25,123.56                      2.14  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์*                 376.85                      0.03  

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ*                       -                         -  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน*              1,507.41                      0.13  

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ*                       -                         -  

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก*                       -                         -  

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก*                   41.55                         -  

คา่สอบบญัชี*                   51.40                         -  

คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์ *                 120.93                      0.01  

คา่ธรรมเนียมในการย่ืนคําขอจดัตัง้และจดทะเบียนกองทนุ*                       -                         -  

คา่จดัทํา จดัพิมพ์ หนงัสือชีช้วน*                       -                         -  

คา่จดัทํา จดัพิมพ์ รายงาน และแบบฟอร์มตา่งๆ *                       -                         -  

คา่อากรแสตมป์และคา่ไปรษณียากร*                   44.88                         -  

คา่ใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล*                   69.39                      0.01  

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ***                    1.31                         -  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด**          27,337.28                   2.32 

 หมายเหต ุ     *  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย  

                    **  ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์  

                   ***  คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01, ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย  
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กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว 

รายละเอียดเก่ียวกับค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 
สาํหรับระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2557 

 
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์ 

(บาท) 

ร้อยละของ 
ค่านายหน้าซือ้ขาย
หลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)         2,385,848.65                     13.71  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)         2,109,596.81                     12.13  

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั         1,678,951.77                       9.65  

4 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั          1,583,232.23                       9.10  

5 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน)         1,416,892.45                       8.14  

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั          1,230,754.71                       7.07  

7 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)         1,148,526.62                       6.60  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั         1,128,317.87                       6.49  

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั            988,259.13                       5.68  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)           729,848.23                       4.20  

11 อ่ืน ๆ         2,997,732.77                     17.23  

 รวม    17,397,961.24                  100.00  
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

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 มิตซุย 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 ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

28 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 

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 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ไมมี่รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทําธุรกรรมของกองทนุรวม 

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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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว 
ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การดาํเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-ไมมี่-  -  -  -  -  - 
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ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงได้ท่ี 
Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 

 

 



กองทนุเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว  15 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว 
ณ วันสิน้รอบปีบัญชี 31 มีนาคม 2557 

--ไม่มี-- 

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


