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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 – 31 สงิหาคม 2562 

 
มาตรการปกป้องทางการค้าของสหรัฐอเมริกา และความกงัวลต่อการทําสงครามการค้ากบัจีนฉดุรัง้การขยายตวัของ

เศรษฐกิจโลก, การค้าระหว่างประเทศและการลงทุนของธุรกิจตลอดช่วง คร่ึงปีหลงัของปี 2561 สหรัฐอเมริกาอ้างเหตุผลท่ีจีน
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและขโมยข้อมลูทางเทคโนโลยีของบริษัทอเมริกันเป็นเหตุผลในการขึน้ภาษี ทางฝ่ังจีนไม่ยอมถูก
กระทําเพียงฝ่ายเดียวจึงตอบโต้กลบัด้วยการขึน้ภาษีเดียวกนั แต่ท่ีสดุแล้วทัง้สองฝ่ายก็ยอมหนัหน้ามาประนีประนอมกนัในเดือน
พฤศจิกายน 2561 สหรัฐอเมริกายอมยืดเวลาการขึน้ภาษีสินค้านําเข้าจากจีนมลูค่าสองแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัรา
ร้อยละ 10  ท่ีปรับขึน้ไปเม่ือช่วงปลายเดือนกนัยายน ปี 2561 เป็นร้อยละ 25 จนกว่าร่างข้อตกลงทางการค้าจะเรียบร้อยดชันี
ปรับตวัขึน้ในเดือนกนัยายน 2561 ก่อนสหรัฐอเมริกาเร่ิมขึน้ภาษี โดยแตะระดบัท่ีบริเวณ 1,760 จดุจากข่าวความคืบหน้าเร่ือง
การจดัการเลือกตัง้ในประเทศและนบัจากเดือนตลุาคม 2561 เป็นต้นไปจนถึงสิน้ปี ตลาดหุ้นทัว่โลกรวมทัง้ตลาดหุ้นไทยก็ทิง้ตวั
ลง นอกจากประเด็นสงครามการค้า ยงัมีประเด็นลบอีกหลายประเด็นท่ีเกิดขึน้ โดยเฉพาะการร่วงลงของราคานํา้มนัดิบราคา
นํา้มนัดิบ WTI ลดลงจากระดบั US$76/bbl มาทําจดุต่ําสดุของปีช่วงสิน้เดือนธันวาคม 2561 ท่ีระดบัUS$45/bbl สาเหตมุาจาก
ปริมาณอปุทานนํา้มนัดิบสว่นเกินเพิ่มขึน้มากและการคาดการณ์การชะลอตวัของอปุสงค์โลกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีลดลง
จากผลของสงครามการค้า หุ้นกลุ่มนํา้มนัจึงถกูเทขายและปรับตวัลงมา นอกจากนีก้ารส่งสญัญาณขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย
ต่อเน่ืองของเฟดส่งผลให้เม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์เส่ียงเข้าสูต่ลาดตราสารหนี ้ตลาดหุ้นทัว่โลกและดชันี SET จึงด่ิงลงสู่จดุ
ต่ําสดุของปีท่ีบริเวณ 1,550 จดุในเดือนธันวาคม 2561 อย่างไรก็ตาม ดชันีตลาดหุ้นกลบัมาฟืน้ตวัได้ในเดือนมกราคม 2562 ด้วย
แรงหนุนจากทิศทางราคานํา้มันดิบท่ีฟื้นตัวกลบัหลงักลุ่มโอเปกและพันธมิตรประกาศใช้มาตรการลดกําลงัการผลิตรวม 1.2 
mnbpd ถึงช่วงกลางปี ประกอบกบัธนาคารกลางทัว่โลกรวมทัง้เฟดสง่สญัญาณผ่อนคลายนโยบายทางการเงินโดยพร้อมเพรียง
เพ่ือลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นไทยพักตัวในเดือน มีนาคม 2562 หลงันักลงทุนลดขนาดการลงทุนเพ่ือรอดูผลการ
เลือกตัง้และการจดัตัง้รัฐบาลใหม ่และในเดือนเมษายน 2562 ดชันีปรับตวัขึน้อีกครัง้จากแรงหนนุของราคานํา้มนัดิบท่ีปรับตวัขึน้
ต่อเน่ือง รวมถึงการเจรจาการค้าระหว่างสองฝ่ายท่ีเร่ิมเห็นความคืบหน้า แต่สถานการณ์กลบัเลวร้ายในเดือนพฤษภาคม 2562 
หลงัสหรัฐอเมริกา ประกาศขึน้ภาษีสินค้านําเข้าจากจีนมลูค่าสองแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราร้อยละ 10  ท่ีปรับขึน้
ไปเม่ือเดือนกนัยายน 2562 เป็น ร้อยละ 25  และเร่ิมต้นทําสงครามเทคโนโลยีกบัจีนโดยประกาศห้ามไม่ให้บริษัทอเมริกนัค้าขาย
กับบริษัทเทคโนโลยีของจีนดึงดชันีหุ้นไทยให้ลงมาแตะระดับ 1,600 จุด แต่กระนัน้ ตลาดก็ฟืน้ตวัได้อีกครัง้ในเดือนมิถุนายน 
2562 และพกัตวัในกรอบ 1,710-1,750 จดุช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 หลงัการเมืองในประเทศมีความชดัเจนและเฟดแสดงท่าที
ผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างชัดเจน สงครามการค้ากลบัมาดุเดือดอีกครัง้ หลงัสหรัฐอเมริกาประกาศขึน้ภาษีสินค้าจีนอีก
ระลอก มลูค่ารวม 2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  ในอตัราร้อยละ 15  โดยให้เร่ิมมีผลวนัท่ี 1 กันยายน 2562 และ 15 
ธนัวาคม 2562 ทําให้ดชันีลงมาแตะ 1,600 จดุ ก่อนขึน้มาปิดท่ี 1,654.92 จดุ ณ สิน้เดือนสงิหาคม 2562 
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สรุปภาวะตลาด SET index ระหว่าง กนัยายน 2561 – สิงหาคม 2562 ดชันีให้ผลตอบแทนรวม -0.87% โดยหุ้นกลุ่ม
หลกัท่ีให้ผลตอบแทนดีท่ีสดุได้แก่กลุ่ม กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ +28.60%, เงินทนุและหลกัทรัพย์ +23.83%, 
และ    เทคโนโลยีและการส่ือสาร +16.06% ในขณะท่ีกลุ่มชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -34.66%, ปิโตรเคมี-33.15% และยานยนต์      
-15.88% ให้ผลตอบแทนน้อยท่ีสดุในช่วงเดียวกนั นกัลงทนุตา่งชาติเป็นผู้ขายสทุธิจํานวน 7.99 หม่ืนล้านบาท 

 
 

เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยโูอบี ตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 บริษัท
จดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 2,031,800,101.49 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หน่วยเทา่กบั 85.2035 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สงิหาคม 2562) 

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยโูอบี ตรา

สารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ และขอให้คํามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่าน
ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ทา่นสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุเปิดได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

 1 กันยายน 2561 – 31 สงิหาคม 2562 
กองทนุ -2.5133% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน -0.7209% 
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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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กองทุนเปิด ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ  

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

2 นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ* 

3 นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ 

4 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

5 นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร* 

6 นายธนกร ธรรมลงกรต 

7 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ*   

   *    ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ม.ิย. 45 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 31 ส.ค. 62 
 

 
 

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

 

- ตวัชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET Total Return Index) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

-  ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็น
สิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 37,076.01 1.8727 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 423.73 0.0214 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                       -                         -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 2,118.63 0.1070 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                       -                         -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                         -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                         -   

คา่สอบบญัชี 58.30                      0.0029   

คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์  104.84 0.0053 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ * 4.93                       0.0002   

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 39,786.44 2.0095 

หมายเหต ุ *   คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
  ** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จาก

การซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั 1,048,988.07 19.47 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 682,576.87 12.67 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 670,536.79 12.45 

4 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั  580,078.07 10.77 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 457,729.37 8.50 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 439,507.02 8.16 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั 404,905.83 7.52 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 333,400.43 6.19 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 247,727.21 4.60 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั  162,324.56 3.01 

11 อ่ืนๆ 360,022.41 6.68 

   รวม  5,387,796.63                  100.00  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

92.57% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) Baa1 (Moody)  AAA (Fitch) 

ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) - A (Tris) 
. 
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 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั  จํากดั  

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 

6 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั 

16 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 

17 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั 

18 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

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 ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 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 ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไมมี่ - 
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 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 












































