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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 
สรุปภาพรวมตลาด 

 

เศรษฐกิจโลกเร่ิมฟืน้ตวัตอ่เนื่องในปี 2565 การฉีดวคัซีนป้องกนั Covid-19 และการผลิตยารักษาโรคที่มีแนวโน้มดี
ขึน้ส่งผลให้การด าเนินงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับเข้าสู่ระดับปกติโดยเฉพาะในสหรัฐ อเมริกาและยุโรป             
ปัจจยัดงักลา่วประกอบกบัอตัราเงินเฟ้อที่สงูขึน้ สง่ผลให้ธนาคารกลางและรัฐบาลทัว่โลกลดการใช้นโยบายการเงินและการ
คลงัที่ผอ่นคลาย การคาดการณ์เงินเฟ้อที่สงูขึน้และการขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ท าให้อตัราผลตอบแทน
ตราสารหนี ้ปรับสงูขึน้ถึงแม้ว่าอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริงยงัคงอยู่ในระดบัต ่า การขึน้ดอกเบีย้อยา่งต่อเนื่องในปี 2565 สง่ผลให้
เกิดความกงัวลต่อการชะลอตวัของเศรษฐกิจ สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยเูครนจะเป็นปัจจยัลบทัง้ต่อ       
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและตลาดทนุทัว่โลก ความเสี่ยงทางด้านการเมืองและสงครามจะท าให้ตลาดมีความผนัผวน
สงูในปี 2565 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน  United China-India Dynamic Growth ซึ่งจัดตัง้และบริหารโดย        
UOB Asset Management (Singapore) ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และ/หรือประเทศอินเดีย หรือบริษัทเอกชนต่างๆ ที่มีที่มาของรายได้หรือก าไร หรือมีผลประโยชน์ทางธุรกิจใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และ/หรือประเทศอินเดีย 

 

น า้หนักการลงทุนสูงสุด ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565  
ประเทศ ร้อยละของสนิทรัพย์ทัง้หมด 

อินเดีย 53.11 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 39.71 
สงิคโปร์ 2.09 
ฮ่องกง 0.66 
เงินสด 4.43 

 
 

 เนื่องในโอกาสที่กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ซึ่งจะครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2565
บริษัทขอเรียนให้ทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่วทราบวา่ กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชนา่ อินเดีย ชนิดจ่ายปันผล 
มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 18,283,145.95 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 13.3225 บาท และกองทนุเปิด ยโูอบี 
สมาร์ท ไชนา่ อินเดีย ชนิดไม่จ่ายปันผล มีมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 181,133,674.87 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย
เทา่กบั 18.9327 บาท  
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 บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุทา่นท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท 
ไชนา่ อินเดีย และขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านด้วย
ความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบ ี(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. นางสาวอมัพร ทรัพย์จินดาวงศ์   กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
                                             และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ  
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา        ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการอาวโุส 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 2564 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์   อึง้ถาวร* 

2 นายฐิติรัฐ  รัตนสงิห์* 

3 นายกาย                        ศิริพรรณพร* 

* ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน  8 ธ.ค. 53 

วันสิน้สุดรอบปีบัญช ี 31 พ.ค. 65 

 
  กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดจ่ายเงนิปันผล (UOBSCI-D) 

 
 
 
  กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล (UOBSCI-N) 
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หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
 2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
 3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ชว่งเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 
 

- ดัชนีชีว้ ัด: ดชันี MSCI China (25%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณ
ผลตอบแทน, ดชันี SSE50 A Share Index (Net Total Return) (25%) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุล
เงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน และดชันี MSCI India (50%) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุล
เงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ด้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น
สิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูของ United China-India Dynamic Growth Fund  (กองทนุหลกั) 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ไชน่า อินเดีย 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

   ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) จ านวนเงนิ ร้อยละของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ             1,838.32                   1.6050  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                  36.77                   0.0321  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                       -                            -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน                147.07                   0.1284  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                       -                            -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                            -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                            -    

คา่สอบบญัชี                  23.34                   0.0102  

คา่ใช้จา่ยในการจ่ายเงินปันผล                  38.79                   0.0169  

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ*                    9.10                   0.0040  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **           2,093.39                 1.7966  

รายได้ จ านวนเงนิ            
หน่วย : บาท 

ร้อยละของ          
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ      1,176,437.13                   0.5122  

 หมายเหต ุ *  คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
 ** ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ไชน่า อินเดีย 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 0.00  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชนา่ อินเดีย  14 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ไชน่า อินเดีย 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 

รายชื่อ อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) Baa1 (Moody)  AAA (Fitch) 
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 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

-ไมม่-ี - - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

UOB Asset Management (Singapore) 
  

หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที ่
บริษัทจดัการโดยตรง หรือที ่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 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การด าเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-ไมม่ี-  -  -  -  -  - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ไชน่า อินเดีย 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

--ไมม่ี-- 

หมายเหต ุ: 

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

 


