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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ความเหน็เก่ียวกบัการลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุในรอบบญัชีท่ีผา่นมา ระหวา่งวนัท่ี 1 สงิหาคม 2562 – วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 

สรุปภาพรวมตลาด 

 เศรษฐกิจโลกชะลอตวัลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ท่ียงัคงมีอยู่ และสง่ผลให้การดําเนินงานทางเศรษฐกิจยงัต่ํากว่าระดบัปกติ 
อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทัว่โลกได้ประกาศใช้นโยบายทัง้การเงินและการคลงัเพ่ือลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ตลาดทนุมีการฟืน้ตวั
หลงัการแพร่ระบาดของไวรัสเร่ิมมีแนวโน้มควบคมุได้ ดอกเบีย้นโยบายมีแนวโน้มท่ีจะคงอยู่ในระดบัต่ํา การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายใน
ประเทศหลกัๆจะช่วยลดแรงกดดนัตอ่การลงทนุในสนิทรัพย์เส่ียง 
  
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

ภาพรวมการลงทนุในตลาดหุ้นเอเชียยงัคงมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง จากมลูค่าตามปัจจยัพืน้ฐานท่ียงัคงถือได้ว่ามี
ความน่าสนใจเม่ือเทียบกับในภูมิภาคอ่ืน  โดยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยรวมแล้วยังคงขยายตวัได้อยู่ในระดับสูง     
เม่ือเทียบกับภูมิภาคอ่ืน นอกจากนัน้แล้วจากการท่ีภูมิภาคเอเชียมีข้อได้เปรียบทางด้านการเป็นแหล่งการลงทุนจากต่างประเทศ และ
รวมถงึการเพิ่มขึน้ของรายได้ของประชากรในภมิูภาค ซึง่โดยรวมได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจในเอเชียให้มี
การขยายตวัในระยะยาว และสง่ผลให้ตลาดหุ้นในเอเชียยงัคงเป็นเป้าหมายการลงทนุจากนกัลงทนุทัว่โลก  

กลยทุธ์การลงทนุโดยรวมจะให้ความสําคญักบัทิศทางการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจในเอเชีย โดยจะเน้นการลงทนุใน
บริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมท่ีมีข้อได้เปรียบจากการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ
ในภมิูภาค นอกจากนัน้ยงัสามารถท่ีจะควบคมุความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

นํา้หนกัการลงทนุสงูสดุ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ประเทศ %/NAV 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 49.81 

ไต้หวนั 15.39 

เกาหลีใต้ 9.18 
ฮ่องกง 7.43 

อินเดีย 6.66 

สงิคโปร์ 4.09 

ไทย 2.07 
อินโดนีเซีย 1.16 

อ่ืนๆ 2.22 

เงินสด 1.99 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.18 เปรียบเทียบกบั
ดชันีอ้างอิงมาตรฐานท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.00 
 

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง
1 ส.ค. 2562 – 31 ก.ค. 2563

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง
1 ส.ค. 2561 – 31 ก.ค. 2562

กองทนุ 11.18% -17.60% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) 14.00% -9.79% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน: MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD ปรับค่าให้อยู่ในสกลุเงินบาท ซึง่ดชันีดงักล่าวเป็นดชันีเปรียบเทียบของ
กองทนุ United Asia Fund ซึ่งเป็นกองทนุหลกั (Master Fund) 

  
 เน่ืองในโอกาสท่ี กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เอเชีย ซึ่งจะครบรอบปีบญัชีในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทขอเรียนให้ท่าน    
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 98,043,523.22 บาท หรือคิดเป็น
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 8.6228 บาท  
 
 บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุทา่นท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เอเชีย และ
ขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ 
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

 
 

ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์  เอเชีย 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์   อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั* 

3 นายกาย                       ศิริพรรณพร* 

4 นายฐิติรัฐ                     รัตนสงิห์* 

5 นางสาวสริิอนงค์           ปิยสนัติวงศ์ 

 *   ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 



กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เอเชีย 6 
 
 

ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน  16 ก.ค. 50 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี  31 ก.ค. 63 
 

 
 
 

  หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
   2) ผลตอบแทนตอ่ปี 

3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ปี 

- ดชันีชีว้ดั : MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD ปรับค่าให้อยู่ในสกลุเงินบาท ซึ่งดชันีดงักล่าวเป็นดชันี
เปรียบเทียบของกองทนุ United Asia Fund ซึ่งเป็นกองทนุหลกั (Master Fund) 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 - ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูของ United Asia Fund (กองทุนหลกั) 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ เอเชีย 

     ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 1,615.03      1.6050 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 32.30         0.0321 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                   -                    -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 129.20         0.1284 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                      -                  -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                      -                      -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                 -                 -   

คา่สอบบญัชี 51.00        0.0507 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ* 0.70   0.0007 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 1,828.23    1.8169 

รายได้ 
จาํนวนเงนิ 
หน่วย : บาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ 745,457.70 0.7418

 หมายเหต ุ  *    คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

                   **  ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ   

                        ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ เอเชีย 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 

 2.21% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ เอเชีย 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน)  Baa1(Moody) AAA(Fitch) 
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                     การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

-ไมมี่- - - -
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

UOB ASSET MANAGEMENT LTD 

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 ยโูอบี สมารท์ เอเชีย 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 

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 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ เอเชีย 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

--ไมมี่-- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ เอเชีย 

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 
ความเหน็ชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

แก้ไขตามประกาศ 
สน.38/2562 

31 ตลุาคม 2562 31 ตลุาคม 2562 

สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุ

หรือแก้ไขวิธีจดัการ 

วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ แก้ไขตามประกาศ 
ทน.13/2562 
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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 


