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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
สรุปภาพรวมตลาด 
 ในช่วงรอบหนึ่งปีบญัชีท่ีผ่านมาการลงทนุในบราซิล รัสเซีย อินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ผลตอบแทน      
ท่ีดี เศรษฐกิจโลกกลบัมาฟืน้ตวัจากการระบาดของไวรัส Covid-19 โดยการพฒันาวคัซีนโควิดเร่ิมท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้และ
เร่ิมแจกจ่ายประชาชนในช่วงท้ายของไตรมาสท่ี 4 ซึง่เป็นบวกตอ่หุ้นในกลุม่วฎัจกัร (cyclical) ช่วยให้ตลาดของประเทศเกิดใหม่
ท่ีมีสดัส่วนของหุ้นในกลุ่มวฎัจักรอยู่สูงขยายตวัอย่างต่อเน่ือง เช่น ประเทศอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน นโยบาย
การเงินขนาดใหญ่และนโยบายการคลงัจากรัฐบาลและธนาคารกลางในหลายประเทศ ยงัคงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีผลกัดนัให้ราคา
หุ้นปรับตวัขึน้ได้ดีในช่วงท่ีผา่นมา 

 

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน 
กองทุนมีนโยบายท่ีจะสร้างอัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยอิงกับการขยายตวัของราคา และเงินปันผลของ

บริษัทจดทะเบียน 50 บริษัทขนาดใหญ่ใน 4 ประเทศ ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี
การคํานึงถึงจํานวนหุ้นที่ผู้ลงทนุทัว่ไปสามารถเข้าถึงเพ่ือการซือ้ขายได้ปกติ (Free Float) และจํากดัการลงทนุต่อบริษัทไว้
ไมเ่กิน 15% 

 

นํา้หนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

ประเทศ %/NAV 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  82.15 

รัสเซีย 9.14 
บราซิล 7.51 
อินเดีย 0.78 

หมายเหต:ุ ข้อมลูจาก Bloomberg 

ผลการดาํเนินงานของกองทุน 
  มลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 เพิ่มขึน้ร้อยละ 26.53 
เปรียบเทียบกบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.26 

กองทุนเปิด บริค 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 มิ.ย. 2563 – 31 พ.ค. 2564 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 มิ.ย. 2562 – 31 พ.ค. 2563 

กองทนุ 26.53% 0.44% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) 28.26% 1.01% 
*  ดชันี FTSE BRIC 50 ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบของกองทนุ iShares BRIC 50 UCITS ETF ซึง่เป็นกองทนุปลายทาง ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียน
เพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 
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เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด บริค ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า 
กองทนุดงักลา่วมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 58,864,009.64 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 9.7251 บาท  

 
บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด บริค และขอให้

คํามัน่ว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้ท่ีเว็บไซต์ของ
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 บริค 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

  สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1.  นางสาววรรณจนัทร์   อึง้ถาวร* 

2.  นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั* 

3.  นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ 

4.  นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์* 

5.  นายนพพล                     นราศรี 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน  6 ธ.ค. 50 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 31 พ.ค. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

   

หมายเหต ุ   1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
  2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
  3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- ดชันีชีว้ดั : ดชันี FTSE BRIC 50 ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบของกองทนุ iShares BRIC 50 UCITS ETF ซึง่เป็นกองทนุปลายทาง 
ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูของ iShares BRIC 50 UCITS ETF (กองทนุหลกั) 
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กองทุนเปิด บริค 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ           1,162.07                        1.6050 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                 23.24                        0.0321 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                         -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน               154.94                        0.2140 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                         -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                         -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                          -                                   -   

คา่สอบบญัชี                 41.00                        0.0565 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ*                      7.80                        0.0108 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **    1,389.05                  1.9184 

หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  
  **   ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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กองทุนเปิด บริค 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม   

1 UOB KAY HIAN PTE. LTD.                  49,567.88                           100.00 

   รวม        49,567.88                           100.00 
 



กองทนุเปิด บริค           11 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด บริค 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

 0.00% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด บริค 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

รายช่ือ อันดับความน่าเช่ือถือโดยสถาบัน
การเงนิในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย 
สถาบันในประเทศ 

- ไมมี่ - -  - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจลงทนุ 2 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั

3 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

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 บริค 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

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 บริค 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

--ไมมี่-- 

หมายเหต ุ: 

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

กองทุนเปิด บริค 
สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 
ความเหน็ชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

สทิธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

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

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และ
ข้อจํากดัในการโอนหน่วยลงทนุ                          
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ                               
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม                    
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

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

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 
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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 


