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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 
สรุปภาพรวมตลาด 

แนวโน้มในภาพรวมของเศรษฐกิจในภมูิภาคเอเชียมีการฟืน้ตวัดีขึน้ตามล าดบั จากการขยายตวัของทัง้ภาคการผลิตและ
การบริการ โดยเฉพาะในสว่นของตลาดเอเชียเหนือที่มีการฟืน้ตวัได้ดีกวา่ภมูิภาคอื่น เนี่องจากทางภาครัฐได้มีการใช้นโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจอยา่งเต็มที่ รวมถึงประสบความส าเร็จในการควบคมุตวัเลขผู้ติดเชือ้ให้อยูใ่นระดบัต ่า ประกอบกบัยงัมีสดัสว่นของหุ้นกลุม่
เทคโนโลยีที่ค่อนข้างมาก ส่งผลโดยรวมให้ตลาดหุ้นในแถบเอเชียเหนือสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับ
ภมูิภาคอื่นในรอบบญัชีที่ผา่นมา  

ขณะที่แนวโน้มในช่วงถดัไป จากทิศทางการออ่นคา่ลงของคา่เงินดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะสง่ผลบวกต่อภาคการสง่ออกใน
เอเชียให้คอ่ยๆ มีการฟืน้ตวัดีขึน้ตามล าดบั ขณะที่การพฒันาเชิงบวกของการใช้วคัซีน Covid-19 การกระตุ้นทางการเงินและการคลงั
ทัว่โลกที่ยงัคงอยูใ่นระดบัสงู รวมถึงการแพร่ระบาดของการติดเชือ้ Covid -19 ที่อยูใ่นวงจ ากดัจะเป็นตวัเร่งให้เกิดการใช้จ่ายด้านทนุ
ที่ขยายตวั ซึง่จะผลกัดนัให้แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในเอเชียมีการขยายตวัในเชิงบวกมากขึน้ 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

 เน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United China-India Dynamic Growth ซึ่งจดัตัง้และบริหารโดย UOB Asset Management 
(Singapore) ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและ/หรือประเทศอินเดีย หรือ
บริษัทเอกชนตา่งๆ ที่มีที่มาของรายได้หรือก าไร หรือมีผลประโยชน์ทางธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ/หรือประเทศอินเดีย 
 
น า้หนกัการลงทนุสงูสดุ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

ประเทศ ร้อยละของสนิทรัพย์ทัง้หมด 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 50.17 
อินเดีย 46.29 
ฮ่องกง 1.28 
เงินสด 2.27 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ 

 มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยของกองทนุส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพิ่มขึน้ร้อยละ 35.46 เปรียบเทียบกบั
ดชันีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.36 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อนิเดีย 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ธ.ค. 2562 – 30 พ.ย. 2563 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ธ.ค. 2561 – 30 พ.ย. 2562 

กองทนุ 35.46% 2.29% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)* 21.36% 1.46% 
 *ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน: ดชันี MSCI China ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน (25%), ดชันี SSE50 A 

Share Index (Net Total Return) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่สกุลเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน (25%), ดชันี MSCI India ปรับด้วย
อตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน (50%)  
 

 เนื่องในโอกาสที่ กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชนา่ อินเดีย ซึ่งจะครบรอบปีบญัชีในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริษัทขอเรียน
ให้ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุดงักลา่วทราบวา่ กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชนา่ อินเดีย ชนิดไมจ่่ายเงินปันผล มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
155,526,733.10  บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 17.7560 บาท และกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย 
ชนิดจ่ายเงินปันผล มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 10,833,873.49 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 14.6556 บาท  
 
 บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า 
อินเดีย และขอให้ค ามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสทิธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงั
รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้จาก
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายล ีไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
   และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ 
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

 
 

ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ 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 ไชน่า อินเดีย 

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์       อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์         กงัวานเกียรตชิยั* 

3 นายฐิติรัฐ                      รัตนสงิห์* 

4 นางสาวสริิอนงค์            ปิยสนัติวงศ์ 

 *   ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน  8 ธ.ค. 53 

วันสิน้สุดรอบปีบัญช ี  30 พ.ย. 63 
 

 กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล 

 
 

  กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อนิเดีย ชนิดจ่ายเงนิปันผล 
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หมายเหต ุ     1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
                          2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
                            3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- ตวัชีว้ดั : ดชันี MSCI China (25%) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน, 
ดชันี SSE50 A Share Index (Net Total Return) (25%) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่
ค านวณผลตอบแทน, ดชันี MSCI India (50%) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่ค านวณ
ผลตอบแทน 

-  เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุ
รวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

 



กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชนา่ อินเดีย 8 
 
 

ข้อมลูของ United China-India Dynamic Growth Fund (กองทนุหลกั) 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ไชน่า อินเดีย 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ         3,252.71                         1.6050  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                 65.05                         0.0321  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                          -                                     -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน     260.22                         0.1284  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ               -                                     -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                     -                                     -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                                   -    

คา่สอบบญัชี               46.00                         0.0227  

คา่ใช้จา่ยในการจ่ายเงินปันผล              7.67                         0.0038  

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ*      13.38                         0.0066  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด**       3,645.03            1.7986  

รายได้ 
จ านวนเงนิ            
หน่วย : บาท 

ร้อยละ ของ          
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ 2,085,566.06                 1.0295  

หมายเหต ุ * คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
 ** ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เกิดขึน้

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ไชน่า อินเดีย 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

 54.90% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ไชน่า อินเดีย 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) Baa1 (Moody)  AAA (Fitch) 
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                     การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

- -ไมม่ี- - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

UOB ASSET MANAGEMENT LTD 

หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกับบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที ่
บริษัทจดัการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  
หรือที ่Website ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

 

http://www.uobam.co.th/
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ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ไชน่า อินเดีย 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การด าเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-  -ไมม่-ี  -  -  -  - 
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที่ 
Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ไชน่า อินเดีย 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

--ไมม่-ี- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ไชน่า อินเดีย 

ส าหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 

ความเห็นชอบ 

วันที่มีผล 

ใช้บังคับ 

สทิธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
(ยกเลกิข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 
สธ.53/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และ
ข้อจ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ                          
(ยกเลกิข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ                               
(ยกเลกิข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม                    
(ยกเลกิข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.59/2563 
ทน.60/2563 
สน.21/2562 
สน.9/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

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

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

 


