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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ความเห็นเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีท่ีผ่านมา ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - วันท่ี           
30 กนัยายน 2562 

 
สรุปภาพรวมตลาด 

ตลาดหุ้นทัว่โลกผนัผวนอย่างมากในช่วงรอบบญัชีท่ีผ่านมา เน่ืองจากถกูกดดนัจากความกงัวลเก่ียวกบัสงครามการค้าและ
ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียงัชะลอตวัอยา่งตอ่เน่ือง หลงัจากการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนยงัคงไม่ได้ข้อสรุป โดยกลุม่ตลาดเกิดใหม่
ปรับตวัขึน้ในช่วงไตรมาสแรกของปีนีจ้ากข่าวดีว่าทัง้ 2 มหาอํานาจเร่ิมตกลงกนัได้ในบางประเด็น อย่างไรก็ตามตลาดปรับตวัลงหลงัจากนัน้
และเผชิญกบัความผนัผวนอีกครัง้เน่ืองจากรายงานความคืบหน้าเก่ียวกบัข้อตกลงเพ่ือยติุสงครามการค้ายงัคงสร้างความสบัสนให้กบั
นกัลงทนุ นอกจากนีก้ารส่งออกของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะในภมิูภาคเอเชียลดลงอย่างเห็นได้ชดัอนัเป็นผลกระทบจาก
ความขดัแย้งทางการค้า ในส่วนของ Brexit นัน้ ได้สร้างความผนัผวนให้ตลาดเช่นกนัแต่ไม่ได้มากมายนกัเม่ือเทียบกบัปัจจยัหลกั
อย่างสงครามการค้า และประเด็นนีก็้ยงัคงไม่ได้ข้อสรุปเช่นกนั โดยในช่วงท่ีผ่านมาธนาคารกลางทัว่โลกต่างใช้นโยบายผ่อนคลาย
ทางการเงิน เช่นการปรับลดอตัราดอกเบีย้ เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มแยล่งอยา่งตอ่เน่ือง 

 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

กองทนุจะเน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (Class S1 USD) 
(กองทนุหลกั) โดยกองทนุหลกัมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพ่ือแสวงหาผลตอบแทน โดยการกระจายการลงทนุอย่างเหมาะสมระหว่าง
ตราสารทนุและตราสารหนีท่ี้มีผู้ออกตราสารอยู่ในกลุม่ประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) รวมถึงการวิเคราะห์กลุ่มอตุสาหกรรม
และหลกัทรัพย์ การบริหารอตัราดอกเบีย้ และการคดัเลือกประเทศและสกลุเงินในการลงทนุอยา่งเหมาะสม 

นํา้หนกัการลงทนุสงูสดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ประเภทของสินทรัพย์ ร้อยละของสนิทรัพย์ทัง้หมด 

ตราสารทนุ 72.29 

ตราสารหนี ้ 27.71 
 

ตราสารทุน %/NAV 

กลุม่การเงิน 26.52 
กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศ 16.13 
กลุม่สนิค้าฟุ่ มเฟือย 12.28 
กลุม่อตุสาหกรรม 8.50 
กลุม่วสัดกุ่อสร้าง 8.35 
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ตราสารหนี ้ %/NAV 

ตลาดเกิดใหม ่–สกลุเงินหลกั  66.42 
ตลาดเกิดใหม ่–สกลุเงินท้องถ่ิน 12.39 
ตลาดเกิดใหม ่–หุ้นกู้บริษัทเอกชน 21.19 
 
ผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

 มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยของกองทนุสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ลดลงร้อยละ 1.69 เปรียบเทียบ
กบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานท่ีลดลงร้อยละ 7.31 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อีเมอร์จิง้    
มาร์เกต็ อนิคัม ฟันด์ 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน 2562 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
17 ตุลาคม 2560* – 30 กันยายน 2561 

กองทนุฯ -1.69% -8.54% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) -7.31% -6.99% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : ดชันี MSCI Emerging Markets ซึง่เป็นตวัชีว้ดัตวัเดียวกนักบักองทนุหลกัโดยปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท 
ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 
* วนัจดทะเบียนกองทนุ 
 

เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยไูนเต็ด อีเมอร์จิง้ มาร์เก็ต อินคมั ฟันด์ ซึง่จะครบรอบปีบญัชีในวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัท
ขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่าวทราบว่า กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อีเมอร์จิง้ มาร์เก็ต อินคมั ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
อตัโนมติั มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 51,851,685.67 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 8.9913 บาท และกองทนุเปิด ยไูนเต็ด 
อีเมอร์จิง้ มาร์เก็ต อินคมั ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 2,961,204,897.30 บาท หรือคิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 8.9913 บาท 
 
 บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยไูนเต็ด อีเมอร์จิง้ มาร์เก็ต 
อินคมั ฟันด์ และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงั
รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้จากเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ 
 
 
 

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 กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

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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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั* 

3 นายวิจกัขณ์ ณ เชียงใหม่ 

4 นายกาย ศิริพรรณพร 

5 นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์* 

6 นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ 

*   ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน  17 ต.ค. 60 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี  30 ก.ย. 62 
 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อีเมอร์จิง้ มาร์เกต็ อนิคัม ฟันด์ (ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต)ิ 

 
 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อีเมอร์จิง้ มาร์เกต็ อนิคัม ฟันด์ (ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ 
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หมายเหต ุ      1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา 
                          2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
                          3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี 

 

- ดชันีชีว้ดั : ดชันี MSCI Emerging Markets ซึง่เป็นตวัชีว้ดัตวัเดียวกนักบักองทนุหลกัโดยปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียน
เพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 - ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุมิได้เป็นสิ่งยืนยนั
ถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูของ AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (Class S1 USD)     
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จาํนวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 35,902.79  1.0701  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 1,077.08  0.0321  

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ -     -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 5,385.42  0.1605  

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ -     -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก -      -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก -     -   

คา่สอบบญัชี 50.00  0.0015  

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ* 11.86  0.0004  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **            42,427.15                       1.2646  

 หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
 ** ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จาก

การซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็ อินคมั ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 

 1.79% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็ อินคมั ฟันด ์

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

-ไมมี่- - - 
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                     การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

- -ไมมี่- - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

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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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็ อินคมั ฟันด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 

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 ยไูนเตด็ อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็ อินคมั ฟันด ์

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

--ไมมี่-- 

หมายเหต ุ: 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็ อินคมั ฟันด ์

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข 
วันที่ได้รับ 

ความเหน็ชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

‐ไมมี่- - - - 
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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 


