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สารจากบริษทัจดัการ 

 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 
ผลการดาํเนินงานกองทุน 

สกุลเงนิดอลล่าร์สิงคโปร์ 

ผลการดาํเนินงาน
กองทนุ/ผลตอบแทน

ตามดชันีอ้างอิง
มาตรฐาน 

3 เดือน 

(ร้อยละ 
ของการ
เติบโต) 

6 เดือน 

(ร้อยละ 
ของการ
เติบโต) 

1 ปี 

(ร้อยละ 
ของการ
เติบโต) 

3 ปี 

(ร้อยละ 
ของ

ผลตอบแทน
รายปี) 

5 ปี 

(ร้อยละ 
ของ

ผลตอบแทน
รายปี) 

10 ปี 

(ร้อยละ 
ของ

ผลตอบแทน
รายปี) 

ตั =งแต่เริ�มกองทนุ
วันที� 22 กุมภาพนัธ์ 
2553 (ผลตอบแทน

รายปี) 

กองทนุยไูนเต็ด ไชน่า-
อินเดีย ไดนามิค โกรธ 

4.42 11.15 15.15 N/A N/A N/A -3.87 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน 6.24 13.2 17.76 N/A N/A N/A -2.02 

แหลง่ที1มา: ลิปเปอร์, บริษัทในเครือ ธอมสนั รอยเตอร์ 
หมายเหต:ุ ผลตอบแทนการดําเนินการของกองทนุเป็นเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ตามหลกัการมลูคา่หน่วยลงทนุตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ ที1คํานวณ
รวมเงินปันผลสทุธิแล้วดชันีอ้างอิงมาตรฐาน: MSCI China ร้อยละ 50 และ MSCI India ร้อยละ 50  

 
สินทรัพย์ต่อหน่วยของกองทนุ (สกลุสิงคโปร์ดอลลาร์) ในรอบ 1 ปี จนถึงวนัที1 31 ธันวาคม 2555 ปรับตวัเพิ1มขึ Lน

15.2% ในขณะที1ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (MSCI China ร้อยละ 50 MSCI India ร้อยละ 50 ในสกลุดอลลาร์สิงคโปร์) เพิ1มขึ Lน 
ร้อยละ 17.8% 

 
การจดัสรรนํ Lาหนกัการลงทนุตามประเทศไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อผลการดําเนินงานในช่วงครึ1งแรก

ของปี เนื1องจากกองทนุ ให้นํ Lาหนกัเท่าเกณฑ์ ทั Lงในประเทศจีนและอินเดีย แต่กองทนุได้รับประโยชน์ในช่วงครึ1งหลงัของปีจาก
การให้นํ Lาหนกัสงูกว่าเกณฑ์เล็กน้อยในจีน ซึ1งดชันี MSCI China ขึ Lนมากกว่า MSCI India 

 
หุ้นจีนที1มีผลกบัผลการดําเนินงานของกองทนุในเชิงบวกได้แก่ Tencent, China Resources Land, CNOOC, 

China Mobile, ICBC และ Great Wall Motor ส่วนหุ้นที1มีผลกบัผลการดําเนินงานของกองทุนในเชิงลบได้แก่ Baidu, 
Dongfeng Motor, China Shenhua Energy และ Zhaojin Mining 

 
ในขณะที1หุ้นอินเดียที1มีผลกบัผลการดําเนินงานของกองทนุในเชิงบวกได้แก่ HDFC Bank, Yes Bank, Axis Bank 

and IndusInd Bank, Shree Cement และ ITC ส่วนหุ้นอินเดียที1มีผลกบัผลการดําเนินงานของกองทนุในเชิงลบ ได้แก่ 
Infosys, Bharti Airtel, Indraprastha Gas และ  Wipro 
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ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2555 กองทนุมีสดัส่วนการลงทนุในภมิูภาคจําแนกได้ดงันี L จีน/ฮ่องกง 54.1% อินเดีย 45.2% 
และ ที1เหลืออีกร้อยละ 0.7% ในเงินสด โดยกองทนุมีสดัส่วนการลงทนุในกลุ่มอตุสาหกรรมสงูที1สดุในกลุ่มการเงิน (32.2%), 
พลงังาน (12.9%), ไอที (11.6%) และ อปุโภคบริโภค (9.4%) 

 
แนวโน้มของตลาด 
ตลาดหุ้นจนี 

ทิศทางเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มฟืLนตวัในช่วงต้นปีแม้ว่าจะต้องเผชิญความผนัผวน ดชันีหุ้นจีนให้ปรับขึ Lนแรงในช่วง  
2 เดือนแรกของปี แต่กลับร่วงลงในเดือนพฤษภาคมด้วยความหวาดหวั1นว่ากรีซจะออกจากกลุ่มประเทศที1ใช้สกุลเงินยูโร 
ในขณะที1ข้อมลูเศรษฐกิจมีทิศทางอ่อนตวัลง นอกจากนั Lนแล้วฐานะการเงินของสเปน และ อิตาลีที1ยํ1าแย่ด้วยปัญหาหนี Lสาธารณะ
ในระดบัที1สงูลง จนถกูลดอนัดบัความน่าเชื1อถือจากมดีู Lส์ลงมา โดยปัจจยัลบจากฝั1งยโุรปส่งผลกระทบต่อภาคการค้าระหว่าง
ประเทศ ทําให้อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจออกมาตํ1ากว่าคาด ทั Lงนี Lภาคการผลิตของจีนอ่อนตวัอย่างชดัเจน อย่างไรก็ตาม
เมื1อเข้าสู่ครึ1งหลงัของปีอตัราเงินเฟ้อที1ลดลงในจีนทําให้ธนาคารกลางจีนมีความยืดหยุ่นในการดําเนินนโยบายการเงินเพิ1มขึ Lน 
ซึ1งเห็นได้จากการลดอตัราสํารองเงินสดของธนาคารพานิชย์ กอรปกบัความร่วมมือในการผ่อนคลายทางการเงินทั1วโลกช่วย
รักษาเสถียรภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมาตรวัดเศรษฐกิจของจีนที1ฝืLนตัว ช่วยผลักดันให้ตลาดปรับตัวขึ Lนได้ใน 
ไตรมาสที1 4 
 
ตลาดหุ้นอินเดีย 

ในช่วงต้นมี 2555 อินเดียต้องเผชิญกบัปัญหาเงินเฟ้อที1พุ่งสงู โดยที1ตวัเลชเงินเฟ้อวดัจากดชันีราคาขายส่ง (WPI) ที1
สงูกว่า 7% ส่งผลให้ธนาคารกลางของอิเดียไม่สามารถดําเนินนโยบายในการลดดอกเบี Lยได้มากนกั แม้ว่าจะได้ลดดอกเบี Lยลง 
0.5% ในเดือนเมษายน แต่ก็ไม่สามารถตดัสินใจลดดอกเบี Lยลงได้อีกในภายหลงจากนั Lน เนื1องจากยงัมีความเสี1ยงด้านเงินเฟ้อ 

 
 อตัราการเติบโตของ GDP ปีงบประมาณ 2555 ของอินเดีย อยู่ที1 6.5% ซึ1งตํ1ากว่าที1คาดการณ์ที1 6.9% โดยมีสาเหตุ
สําคญัมาจากอปุสงค์จากต่างประเทศที1ชะลอตวัลง ต้นทนุการกู้ ยืมที1สงู และนโยบายจากภาครัฐที1ล่าช้า เป็นผลให้เกิดการ
ชะลอตวัด้านการผลิต การค้า การโรงแรม ขนส่ง และ สื1อสาร อย่างไรก็ตามธนาคารกลางอินเดียได้คาดการณ์การเติบโต GDP 
ในปี 2556 ที1 7.3%  
 

ในช่วงท้ายของปีสัญญาณของการฟืLนตัวทะยอยออกมามากขึ Lน จากการที1นายกรัฐมนตรีอินเดียได้เริ1มนโยบาย
ลงทนุในโครงสร้างพื Lนฐาน และให้กระทรวงการคลังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ ลดการขาดดุลงบประมาณลง รวมทั Lง 
การยกเลิกอดุหนนุ ราคานํ Lามนัดีเซลและ LPG นอกจากนี Lยงัตั Lงเป้าที1จะเปิดบางตลาดสําคญัเที1เคยกีดกนัต่างชาติ เพื1อดึงดดู
การลงทนุตรงจากต่างประเทศ (FDI) อาทิเช่นการค้าปลีกและการบนิ ซึ1งได้ช่วยสร้างความเชื1อมั1นของนกัลงทนุให้เพิ1มขึ Lน ช่วย
ให้ตลาดหุ้นปรับตวัขึ Lน พร้อมกบัทําให้และค่าเงินรูปีมีเสถียรภาพมากขึ Lน โดยดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมปรับขึ Lนไปสู่แดนบวก
และอตัราเงินเฟ้อมีลดลง ปัจจยัทั Lงหมดเหล่านี Lได้สร้างความคาดหวงัต่อเนื1องไปยงัการลดอตัราดอกเบี Lยนโยบายต่อไปหาก
รัฐบาลสามารถ เดินหน้าปฏิรูป และควบคมุการขาดบญัชีเดินสะพดั และ ดลุงบประมาณได้ 
 
แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุน 

กองทนุให้นํ Lาหนกัการลงทนุมากกว่าในจีนเทียบกบัอินเดียตั Lงแต่ไตรมาสที1 3 ปี 2555 และคาดว่าจะคงให้นํ Lาหนกั
ในจีนมากกว่าต่อไปในปี 2556 ซึ1งทั Lงสองประเทศยงัคงนําเสนอโอกาสในการลงทนุที1น่าสนใจ ด้วยการคาดการณ์การเติบโต
ของประเทศจีนและอินเดีย ที1 8.2% และ 6.0% ตามลําดบั เมื1อเทียบกบั 1.5% สําหรับการเติบโตของกลุ่มประเทศที1พฒันา
แล้ว ในปี 2556 โดยกองทนุประเมินว่าระดบัราคาหุ้นจีนที1 PER และ P/B ที1 9.9 เท่าและ 1.7 เท่าตามลําดบั น่าสนใจกว่าของ
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อินเดียที1 PER และ P/B อยู่ที1 14.2 เท่าและ 2.7 เท่าตามลําดบั โดยหุ้นจีนซื Lอขายใกล้กบัระดบัที1ตํ1าลงมาจากค่าเฉลี1ยในอดีต
อยู่หนึ1งส่วนเบี1ยงเบนมาตรฐาน ในขณะที1หุ้นอินเดียซื Lอขายใกล้กบัระดบัเฉลี1ยในอดีต  
 
แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนตลาดจนี 

กองทนุยงัคงมีมมุมองที1เป็นบวกจากการฟืLนตวัของมาตรวดัเศรษฐกิจตั Lงแต่เดือนกนัยายน การเปลี1ยนถ่ายอํานาจที1
ราบรื1น ปลดเปลื Lองความกงัวลด้านการเมืองและความต่อเนื1องด้านนโยบายด้านการพฒันาโครงสร้างพื Lนฐาน ซึ1งจะช่วยสร้าง
การเติบโตเศรษฐกิจในช่วงระยะสั Lนถงึปานกลาง  

 
เศรษฐกิจจีนจะยงัคงเผชิญอปุสรรคจากกําลงัการผลิตส่วนเกินและ และอตัราการทํากําไรที1ตํ1า นอกจากนี Lภาระหนี Lสิน

จากกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาลช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินเมื1อสี1ปีที1ผ่านมา ได้สร้างความเสี1ยงต่อระบบการเงิน เนื1องจาก
ทําให้เกิดหนี Lสินจํานวนมหาศาลแก่รัฐบาลท้องถิ1น ราคาของอสงัหาริมทรัพย์ที1พุ่งสงู ทําให้การเจริญเติบโตของจีนหลีกเลี1ยง
ไม่ได้ที1จะชะลอตวั ในขณะที1รัฐบาลพยายามที1จะปรับสมดลุของเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการบริโภคและการลงทนุในสินทรัพย์
ถาวร ในขณะที1ภาคการค้าระหว่างประเทศก็มีแนวโน้มอ่อนตัวอย่างต่อเนื1องมาจากการชะลอตัวของตลาดที1พัฒนาแล้ว 
ดงันั Lนจงึจําเป็นที1จะต้องติดตามผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทจดทะเบยีน 

 
ระดบัราคาหุ้นจีนตํ1ามาก โดยซื Lอขายใกล้กบั ระดบัที1ตํ1าลงมาจากค่าเฉลี1ยในอดีตอยู่หนึ1งส่วนเบี1ยงเบนมาตรฐานทั Lง

ในแง่ของ PER และ P/B โดยตลาดไม่ได้คาดการเติบโตของกําไรมากนกัในปี 2556 ทําให้มีโอกาสที1ผลกําไรบริษัทจดทะเบียน
จะสงูกว่าคาดตามการฟืLนตวัของเศรษฐกิจที1ต่อเนื1อง 
 
แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนตลาดอินเดีย 

ในอินเดียขณะที1เราอยู่ในเชิงบวกต่อการปฏิรูปนโยบายและการคาดหวงัต่อการผ่อนคลายทางการเงินในปี 2013 
เรามีความเคลือบแคลงกบัภาวะก่อนการเลือกตั Lงทั1วไปในปี 2556 ที1จะจงูใจให้นกัการเมืองดําเนินนโยบายประชานิยมมาก
ขึ Lน ซึ1งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรี และ ความพยายามที1จะลดการขาดดลุการคลัง และอัตราเงินเฟ้ออาจสงูขึ Lน ซึ1ง
เป็นหตผุลสําคญัในการประเมินความน่าสนใจของหุ้นอินเดียในระดบัตํ1ากว่าหุ้นจีนในระยะสั Lน 

 
ในอินเดียเรายงัคงเป็นบวกต่อบางอตุสาหกรรม เช่นธนาคารและบริการทางการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ สขุภาพ

และการแพทย์ สินค้าอปุโภคบริโภคหมนุเร็ว (FMCG) และ รถยนต์ กองทุนมีมมุมองเป็นบวกต่อธนาคารภาคเอกชน ที1จะ
ยงัคงทํากําไรเพิ1มขึ Lน โดยมีงบดลุที1แข็งแกร่ง อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นสงู รวมถงึศกัยภาพในการเติบโตในระยะยาวเนื1องจาก
อัตราการเจาะตลาดยังอยู่ในระดับตํ1า บริษัทไอทีที1คาดว่าจะเก็บเกี1ยวผลประโยชน์จากภาวะต้านวัฎจักรที1เป็นปกติของ
อตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในต่างประเทศ แม้ว่างบประมาณไอทีจะมีการเติบโตอย่างช้าๆ ในระยะสั Lนแต่จะเร่งตวัใน
ระยะยาว ส่วนภาคสขุภาพและการแพทย์ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการที1สิทธิบตัรยาพนัธุกรรมของประเทศพฒันาแล้วที1
จะหมดอายลุงในปี 2556  

 
มมุมองบวกในระยะยาวต่อหุ้นจีนและอินเดียยังไม่ได้เปลี1ยน กองทุนมีการวางกลยทุธ์ที1จะแสวงหาประโยชน์จาก

การเจริญเติบโตของทั Lงสองประเทศ ที1เติบโตเร็วที1สุดในบรรดาประเทศเศรษฐกิจใหม่ จากปัจจยัอตัราการออมสงู และหนี L
สาธารณะตํ1า เศรษฐกิจภายในประเทศที1ปรับตวัสงูขึ Lนและมีความสําคญัมากขึ Lน โดยการเติบโตของชนชั Lนกลางจะสนบัสนนุ
การเปลี1ยนแปลง ไปสู่การเป็นประเทศที1ได้รับแรงขบัเคลื1อนจากเศรษฐกิจภายในมากขึ Lน 
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 เนื1องในโอกาสที1กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ได้ครบรอบครึ1งปีบญัชี ในวนัที1 31 พฤษภาคม 2556 บริษัท
จดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดจ่ายเงินปันผล มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 8,284,733.03 บาท 
หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 8.2670 บาท และ กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดไม่จ่ายเงิน
ปันผลมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 43,837,471.78 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 8.2694 บาท  
 
 บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที1ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบั กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท 
ไชน่า อินเดีย และขอให้คํามั1นว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที1สดุเพื1อประโยชน์สงูสดุของท่านด้วย
ความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุเปิดได้ทกุวนัทําการจากหนงัสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ASTV ผู้จดัการรายวนั และข่าวหุ้น หรือที1เว็บไซต์บริษัทจดัการ 

 

 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 
 
 

นายวนา  พลูผล 
ประธานเจ้าหน้าที1บริหาร 
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รายชื�อกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 

 

รายชื�อกรรมการ  

1. นายออ่ง  ซี  เอ็ง  กรรมการ 
2. นายทีโอ  บนุ  เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัดิ}ศิริกลุ  กรรมการ 
4. นางสาวปิยพร  รัตน์ประสาทพร กรรมการ 
5. นายวนา  พลูผล  กรรมการ  
   และประธานเจ้าหน้าที1บริหาร 
 
 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที1บริหาร 
2. นายกรวฒุ ิ ลนีะบรรจง กรรมการผู้จดัการ สายงานการลงทนุ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ}กลุ กรรมการผู้จดัการ สายงานปฏิบตัิการ 
4. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
 
 

ชื�อและสถานที�ตั =งของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
เลขที1 130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 3 ชั Lน 15 และ 17  
ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2688-7777 
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รายงานผูดู้แลผลประโยชน์ 

 
 
เสนอ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชนา่ อินเดีย  
 
 ตามที1ธนาคารฮ่องกง และเซี1ยงไฮ้แบงกิ Lงคอร์ปอเรชั1น จํากดั สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชนา่ อินเดีย ซึ1งมีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ไทย) จํากดั เป็นผู้จดัการกองทนุ 
ได้ปฏิบตัิหน้าที1ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดงักล่าว สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี 6 เดือนแรก ตั Lงแต่วนัที1 1 ธันวาคม 
2555 ถึงวนัที1 31 พฤษภาคม 2556 แล้วนั Lน 

 ธนาคารฯ เห็นวา่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ไทย) จํากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที1ในการจดัการกองทนุเปิด 
ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย โดยถกูต้องตามที1ควร ตามวตัถุประสงค์ที1ได้กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุที1ได้รับอนมุตัิ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
 
 
 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

ธนาคารฮ่องกง และเซี1ยงไฮ้แบงกิ Lงคอร์ปอเรชั1น จํากดั 
 
 
 

(นางสาวศศนนัท์   สริวิชญ์) 
ผู้ อํานวยการสว่นปฎิบตัิการกองทนุ ฝ่ายบริการหลกัทรัพย์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
24 มิถนุายน 2556 
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วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

เพื1อระดมเงินออมและเงินลงทนุจากประชาชนทั1วไป และสถาบนัต่างๆ ไปลงทนุในหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีเป้าหมาย 
ที1จะสร้างผลตอบแทนที1ดีให้แก่ผู้ลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาวภายใต้นโยบายการลงทนุที1กําหนดไว้ โดยกองทนุจะ
นําเงินไปลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุในตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว คิดเป็นอตัราเฉลี1ยต่อปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทั Lงนี Lจะจดัสรรเงินรวมกนัทกุกองไมเ่กินวงเงินที1ได้รับการจดัสรรจากสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 

นโยบายการลงทุน : กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ 

รายละเอียด :  

เน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United China-India Dynamic Growth ซึ1งจดัตั Lงและบริหารจดัการโดย UOB 
Asset Management (Singapore) โดยกองทนุจะเน้นลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทเอกชนต่างๆ ที1จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ของประเทศจีนและ/หรือประเทศอินเดีย หรือบริษัทเอกชนต่างๆ ที1มีที1มาของรายได้หรือกําไร หรือมีผลประโยชน์
ทางธุรกิจในประเทศจีนและ/หรือประเทศอินเดีย โดยกองทนุจะลงทนุในชนิดของหน่วยลงทนุที1เป็นสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 
โดยรายละเอียดของกองทนุ United China-India Dynamic Growth จะระบใุนข้อ 32.6 สาระสาํคญัของกองทนุรวมตา่งประเทศ 

โดยปกติบริษัทจดัการจะไม่ลงทนุในสญัญาซื Lอขายลว่งหน้า (Derivatives) ที1มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี1ยนเพื1อป้องกนั
ความเสี1ยงที1จะเกิดขึ Lน ทั Lงนี L ในอนาคตบริษัทจดัการอาจใช้เครื1องมือป้องกนัความเสี1ยงดงักลา่วโดยขึ Lนอยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดัการ ยกตวัอย่างเช่น กรณีที1ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุ 
ในสญัญาซื Lอขายลว่งหน้าเพื1อป้องกนัความเสี1ยงที1เกี1ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี1ยน (FX Derivatives) ในสดัสว่นที1มากกว่า
กรณีที1คา่เงินดอลลาร์สงิคโปร์มีแนวโน้มแข็งคา่ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซื Lอขายลว่งหน้า
เพื1อป้องกนัความเสี1ยงที1เกี1ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี1ยน (FX Derivatives) ในสดัสว่นที1น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกนัใน
กรณีที1คา่เงินดอลลาร์สงิคโปร์มีแนวโน้มแข็งคา่ กองทนุจึงยงัมีความเสี1ยงจากอตัราแลกเปลี1ยนเงินเหลอือยู ่

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการจะไม่ลงทนุในตราสารทนุที1ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ (non-listed securities) 
ตราสารที1มีลกัษณะของสญัญาซื Lอขายลว่งหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี Lที1มีอนัดบัความนา่เชื1อถือที1ตวั
ตราสารและที1ผู้ออกตราสารตํ1ากวา่ที1สามารถลงทนุได้ (non-investment grade) และตราสารหนี Lที1ไม่ได้รับการจดัอนัดบั
ความนา่เชื1อถือที1ตวัตราสารและที1ผู้ออกตราสาร (unrated securities) 

บริษัทจดัการจะลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ United China-India Dynamic Growth โดยเฉลี1ยในรอบปีบญัชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และกองทนุจะนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

สาํหรับการลงทนุในสว่นที1อยูใ่นประเทศไทยนั Lน บริษัทจดัการจะลงทนุในตราสารแห่งหนี Lที1มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก และ/หรือ
ตราสารแห่งหนี Lทั1วไป และ/หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที1มีอายขุองตราสาร หรือสญัญา หรือระยะเวลา
การฝากเงิน แล้วแตก่รณี น้อยกวา่ 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื1อการสาํรองเงินไว้สาํหรับการดําเนินงาน รอการลงทนุ หรือรักษา
สภาพคลอ่งของกองทนุ  
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ทั Lงนี L บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที1จะนําเงินลงทนุของกองทุนไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศอื1นที1มี
นโยบายการลงทนุใกล้เคียง ซึ1งเป็นกองทนุรวมเพื1อผู้ลงทนุทั1วไป โดยถือวา่ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ใน
กรณีที1บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United China-India Dynamic Growth นั Lนไม่
เหมาะสมอีกต่อไปอย่างร้ายแรง เช่น ไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุน
ดงักลา่วมีการกระทําผิดตามความเห็นของหนว่ยงานกํากบัดแูลของกองทนุตา่งประเทศ หรือกองทนุ United China-India 
Dynamic Growth มีการเปลี1ยนแปลงนโยบายการลงทนุหรือข้อมลูที1มีนยัสําคญัอื1น ๆ เป็นต้น โดยในการพิจารณาลงทนุ
ในกองทนุรวมต่างประเทศนั Lน บริษัทจดัการจะพิจารณาโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยเป็นหลกั ทั Lงนี L บริษัท
จดัการจะมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย และสํานกัคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตั Lงแต่วนัที1กองทนุลงทุนใน
หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนินั Lน แตใ่นกรณีที1จะเปลี1ยนแปลงนโยบายการลงทนุที1มิใช่การลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการจะขอ
มติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนทกุครั Lง 

ในสภาวะปกติ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย จะนําเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United China-
India Dynamic Growth โดยเฉลี1ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และจะนํา
เงินไปลงทนุในตา่งประเทศไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ อยา่งไรก็ตามในกรณีที1สถานการณ์
การลงทนุในตา่งประเทศ  และ/หรือการลงทนุในกองทนุ United China-India Dynamic Growth ไมเ่หมาะสม เช่น ภาวะ
ตลาด และเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิ และ/หรือกรณีที1มีการเปลี1ยนแปลงในเรื1องของกฎระเบียบ และ/หรือ
กรณีที1วงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั1วคราว และ/หรือในช่วงระยะเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ1งมีระยะเวลา
ประมาณ 30 วนันบัตั Lงแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ/หรือในช่วงระยะเวลาก่อนเลิกโครงการ และ/หรือในช่วงที1ผู้
ลงทนุทําการสั1งซื Lอ หรือขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจํานวนมาก ทําให้ไม่สามารถนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศได้ทนัที ซึ1งมี
ระยะเวลาไม่เกิน 10 วนัทําการ กองทนุอาจจําเป็นต้องชะลอการลงทนุในต่างประเทศเป็นการชั1วคราว ดงันั Lน จึงอาจมี
บางขณะที1กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนที1กําหนดไว้ในโครงการตามประกาศสํานกังาน ซึ1ง
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สาํนกังานทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตั Lงแตว่นัที1บริษัทจดัการทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
 

รายชื�อผูจ้ดัการกองทุน 

นายกรวฒุิ   ลนีะบรรจง 
นางสาววรรณจนัทร์   อึ Lงถาวร* 
นายเอกรัตน์  อภิวฒันพร* 
 
*นางสาววรรณจันทร์ อึ Lงถาวร และนายเอกรัตน์ อภิวฒันพร ปฏิบตัิหน้าที1เป็นผู้ จัดการกองทุนและผู้ จัดการลงทุนใน
สญัญาซื Lอขายลว่งหน้า 
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ตารางสรปุผลการดําเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน           8 ธ.ค. 53 
วันสิ =นสุดรอบบัญชี             31 พ.ค. 56 

 
 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อนิเดีย 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

อัตราลตอบแทนย้อนหลัง 
(ร้อยละ) 

BENCHMARK* 
(ร้อยละ) 

3 เดือน 
ตั =งแต่ 22 ก.พ. 56 – 31 พ.ค. 56 1.24 0.97 

6 เดือน 
ตั =งแต่ 30 พ.ย. 55 – 31 พ.ค. 56 -0.62 -0.01 

1 ปี 
ตั =งแต่ 25 พ.ค. 55 – 31 พ.ค. 56 13.49 13.23 

ตั =งแต่จัดตั =งกองทุน 
ตั =งแต่ 8 ธ.ค. 53 – 31 พ.ค. 56  -17.33 -4.25 

 
กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อนิเดีย 

ชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล 
อัตราลตอบแทนย้อนหลัง 

(ร้อยละ) 
BENCHMARK* 

(ร้อยละ) 
3 เดือน 

ตั =งแต่ 22 ก.พ. 56 – 31 พ.ค. 56 1.31 0.97 

6 เดือน 
ตั =งแต่ 30 พ.ย. 55 – 31 พ.ค. 56 -0.54 -0.01 

1 ปี 
ตั =งแต่ 25 พ.ค. 55 – 31 พ.ค. 56 13.61 13.23 

ตั =งแต่จัดตั =งกองทุน 
ตั =งแต่ 8 ธ.ค. 53 – 31 พ.ค. 56  -17.31 -4.25 

* คา่เฉลี1ยระหวา่งดชันี MSCI China ในสดัสว่นร้อยละ 50 กบัดชันี MSCI India ในสดัสว่นร้อยละ 50 ที1ปรับค่า
ให้อยูใ่นสกลุเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี1ยน ณ วนัคํานวณผลตอบแทนจาก Bloomberg  

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี Lได้จัดทําขึ Lนตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน
ของ กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิ1งยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ขอ้มลูของ United China-India Dynamic Growth Fund –  

Class SGD (กองทุนหลกั) 
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ตารางแสดงค่าใชจ่้ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ตั =งแต่วันที� 1 ธันวาคม 2555 ถงึวันที� 31 พฤษภาคม 2556 

 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
 (fund’s direct expenses)  

จาํนวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละของ 
 มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 466.86 0.82 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (trustee fee) 12.45 0.02 

คา่นายทะเบียน (registrar fee) 37.35 0.07 

คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ในการจดัตั Lงกองทนุรวม (setup fee) - - 

คา่ที1ปรึกษาการลงทนุ (advisory fee) - - 

คา่สอบบญัชี 50.90 0.09 

คา่ใช้จา่ยอื1นๆ  0.60 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายทั =งหมด * 568.15 1.00 
 

* ไม่รวมค่านายหนา้ซื�อขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที!เกิดขึ�นจากการซื�อขายหลกัทรพัย์  
* ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างตน้ รวมภาษีมูลค่าเพิ!ม (ถา้มี) 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี (ไทย) จาํกดั 
รายละเอียดการลงทุน 

กองทุนเปิด ยโูอบ ีสมาร์ท ไชน่า อนิเดีย 
วันที� 31 พฤษภาคม 2556 

ชื�อหลักทรัพย์ มูลค่าตามราคาตลาด  % NAV  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ 1,035,644.29 1.99  

  เงินฝากธนาคาร 1,035,644.29 1.99  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิต่างประเทศ 51,562,757.70 98.93  

  ประเทศสงิคโปร์     

  
 

หนว่ยลงทนุ 51,562,757.70 98.93  
สินทรัพย์อื�น (476,197.18) (0.92)  
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 52,122,204.81 100.00  
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อนิเดีย 

งบดุล 

ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2556 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

    
(หน่วย : บาท) 

     สินทรัพย์ 
   

 
เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม 

 
           51,562,757.70  

 
เงินฝากธนาคาร 

 
             1,033,681.72  

 
ลกูหนี Lจากดอกเบี Lย 

 
                    1,962.57  

 
สนิทรัพย์อื1น 

  
                  46,953.02  

รวมสินทรัพย์ 
  

           52,645,355.01  

หนี =สนิ 
   

 
เจ้าหนี Lจากการรับซื Lอคืนหนว่ยลงทนุ                 408,589.11  

 
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 

 
                110,044.83  

 
หนี Lสนิอื1น 

  
                    4,516.26  

รวมหนี =สิน 
  

523,150.20  

สินทรัพย์สุทธิ 
  

           52,122,204.81  

 
          

   สินทรัพย์สุทธิ: 
   ทนุที1ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
           63,032,727.58  

กําไร(ขาดทนุ)สะสม 
 

         (18,220,686.22) 

บญัชีปรับสมดลุ 
  

             7,310,163.45  

สินทรัพย์สุทธิ 
  

           52,122,204.81  

     สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 
  

 
ชนิดจา่ยเงินปันผล 

 
8.2670 

 
ชนิดไมจ่า่ยเงินปันผล 

 
8.2694 

 
        

   จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแล้วทั =งหมด ณ วันสิ =นงวด (หน่วย) 
 

 
ชนิดจา่ยเงินปันผล 

 
1,002,137.1094 

 
ชนิดไมจ่า่ยเงินปันผล 

 
5,301,135.6492 

 
รวม 

  
6,303,272.7586 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อนิเดีย 

งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับระยะเวลาตั =งแต่วนัที� 1 ธันวาคม 2555 ถงึวันที� 31 พฤษภาคม 2556 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

    
(หน่วย : บาท) 

     รายได้จากการลงทุน 
  

 
รายได้ดอกเบี Lย 

 
               2,002.04  

 
กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี1ยนเงินตราตา่งประเทศ                 (313.00) 

 
รายได้อื1นๆ 

 
           294,190.33  

  
รวมรายได้ 

 
           295,879.37  

ค่าใช้จ่าย 
  

 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 

 
           456,425.29  

 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 
             12,171.32  

 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ              36,514.08  

 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 

 
             23,337.93  

 
คา่ใช้จา่ยอื1น ๆ 

 
                  600.00  

  
รวมค่าใช้จ่าย 

 
           529,048.62  

รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ 
 

         (233,169.25) 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 
         รายการขาดทนุสทุธิที1เกิดขึ Lนจากเงินลงทนุ 
 

      (2,059,956.92) 

       รายการกําไรสทุธิที1ยงัไมเ่กิดขึ Lนจากเงินลงทนุ         1,721,033.39  

  
รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน          (338,923.53) 

การเพิ�มขึ =น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน          (572,092.78) 

     แยกตามประเภทผู้ถอืหน่วย 
  

 
ชนิดจา่ยเงินปันผล 

 
           (68,878.16) 

 
ชนิดไมจ่า่ยเงินปันผล 

 
         (503,214.62) 

 
รวม 

 
         (572,092.78) 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี (ไทย) จาํกดั 
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 

หรือทรัพย์สนิอื�นๆ ของ 
กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อนิเดีย 

วันที� 31 พฤษภาคม 2556 
 

      มูลค่าตาม 
ชื�อหลักทรัพย์ จาํนวนหุ้น ราคาตลาด 

      (บาท) 

หน่วยลงทุนตราสารทุน     

  ยไูนเต็ดไชนา่-อินเดีย ไดนามิค โกรธว์ 2,326,640.81 51,562,757.70 
รวม 2,326,640.81 51,562,757.70 

เงนิฝากธนาคาร     
  ธนาคารเอชเอสบีซี บญัชีออมทรัพย์   247,500.66 
  ธนาคารยโูอบี บญัชีออมทรัพย์   788,143.63 

สินทรัพย์อื�น   (476,197.18) 

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน   52,122,204.81 
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รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องกับการทาํธุรกรรมของกองทุนรวม 
ตั =งแต่วันที� ถงึวันที�วันที� 1 ธันวาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556 

 

รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้อง 

UOB ASSET MANAGEMENT LTD. COMPANY (SINGAPORE) 

 
หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลที1เกี1ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที1บริษัทจดัการโดยตรง 
หรือที1 Website ของ บลจ. ที1 http://www2.uobam.co.th/report/th  
หรือที1 Website ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที1 
 http://www.sec.or.th/infocenter/report/Content_0000000861.jsp?categoryID=CAT0000569 
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ขอ้มลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีที�การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อนิเดีย 

ในรอบปีบัญช ีระหว่างวนัที� 1 ธันวาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556 
 

วันที� 
 

ชื�อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิ =นวนั อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 (%NAV) (%NAV) 

- - - - - - 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 
เลขที1 130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัLน 15 และ17 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท์ 0-2688-7777 

www.uobam.co.th 


