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สารจากบริษทัจดัการ 
 

 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563  
  
 ตลาดหุ้นผนัผวนมากขึน้ในเดือนมกราคม 2563 เช่นเดียวกบัราคานํา้มนัดิบโลก เม่ือสหรัฐอเมริกาปฏิบติัการลอบสงัหารผู้ นํา
ทางทหารระดบัสงูของอิหร่าน ต่อมาการแพร่ระบาดของไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เร่ิมรุนแรงขึน้โดยลกุลามไปยงั
ทกุมณฑลในสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 และแพร่ระบาดไปทัว่โลกในเดือนมีนาคม 2563 ดชันี SET เร่ิมปรับตวัลง
ช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 และเร่ิมทิง้ตวัลงตัง้แต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดท่ีรุนแรงขึน้ 
ไทยพบผู้ ติดเชือ้รายแรก เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 และจํานวนผู้ ติดเชือ้รายใหม่พุ่งสงูขึน้ในเดือนมีนาคม 2563 จนนํามาสู่การ
ประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการฉกุเฉินในเวลาต่อมา ดชันีหุ้นไทยจึงทิง้ตวัลงแรงจากระดบั 1,500 - 1,550 จดุ ณ คร่ึงเดือนแรก
ของเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ลงมาทําจุดต่ําสดุท่ีระดบั 1,000 จุดในเดือนมีนาคม 2563 และมีการใช้มาตรการระงับการซือ้ขายเป็นการ
ชัว่คราวหรือ Circuit breaker มาใช้ถึงสามครัง้ ทําให้มีการปรับเกณฑ์ระงบัการซือ้ขาย, เกณฑ์ซิลลิ่ง-ฟลอร์ และเกณฑ์ขายชอร์ตใหม ่
มาตรการจํากัดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทัง้จํากัดเท่ียวบินและการขนส่งระหว่างประเทศ และการระงับการประกอบ
กิจการชัว่คราว ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจอย่างรุนแรง โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียว ผลประกอบการไตรมาสท่ี 1 ปี 2563           
ท่ีประกาศออกมาระหวา่งเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 จึงอ่อนแอลงทัง้ YoY และ QoQ ตามท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ และนํามา
สู่การปรับลดประมาณการณ์ผลประกอบการในปีนี ้อย่างไรก็ตาม ดชันีกลบัตวัขึน้ได้ในเดือนเมษายน 2563 ไปแตะระดบั 1,300 จุด 
หลงัสถานการณ์ในประเทศเร่ิมดีขึน้ จากจํานวนผู้ ติดเชือ้รายใหม่ท่ีลดลงมาก ประกอบกบัทัง้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งออก 
มาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทําให้นกัลงทนุในตลาดบรรเทา
ความกงัวลลง ยงัมีเม็ดเงินหนนุตลาดจากมาตรการส่งเสริมตลาดทนุของรัฐบาล ท่ีให้สิทธินําเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุ SSFX  
ซึง่มีนโยบายลงทนุในตลาดหุ้นไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มาหกัลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้อีก ไม่เกิน 200,000 บาท แต่ต้องซือ้ภายใน
ช่วงระหว่างเดือนเมษายน – มิถนุายน 2563 ในเดือนพฤษภาคม 2563 ตลาดหุ้นไทยยงัคงฟืน้ตวัขึน้ต่อเน่ือง เม่ือจํานวนผู้ ติดเชือ้รายใหม่
ลดลงจนใกล้ศนูย์ในเดือนพฤษภาคม 2563 ทําให้รัฐบาลประกาศผ่อนคลายล็อกดาวน์ระยะท่ี 1 และ 2 แรงส่งเร่ิมอ่อนแรงในเดือน
มิถนุายน 2563 เพราะถงึแม้จะไมพ่บการระบาดภายในประเทศ แตก่ารระบาดในตา่งประเทศมีแนวโน้มรุนแรงขึน้ จากจํานวนผู้ ติดเชือ้
รายวนัท่ีพุง่ขึน้ตอ่เน่ืองจาก 1.1 แสนรายตอ่วนั ณ สิน้เดือนพฤษภาคม 2563 เป็น 1.7 - 2.0 แสนรายต่อวนั ณ สิน้เดือนมิถนุายน 2563  
ทัง้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา, IMF, World Bank, และธนาคารแห่งประเทศไทย ต่างหัน่ประมาณการเศรษฐกิจลงอีกครัง้ หลงัพบว่า
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ีมีต่อเศรษฐกิจรุนแรงกว่าท่ีคาดในครัง้ก่อน อย่างไรก็ตาม ตวัเลขเศรษฐกิจท่ีมี
แนวโน้มดีขึน้, มาตรการ QE ของธนาคารกลางหลกัทัง้สหรัฐอเมริกา, ยโุรปและญ่ีปุ่ น และการคลายลอ็กดาวน์เฟสท่ี 3 และ 4 ของ
รัฐบาลช่วยหนนุให้ตลาดหุ้นปรับตวัลงไมม่าก ดชันี SET ปิดท่ี 1,339.03 จดุ ณ สิน้เดือนมิถนุายน 2563  
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 สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนมกราคม 2563 – มิถนุายน 2563 ดชันีปรับตวัลงกว่า -15.24% มีเพียงกลุ่มอตุสาหกรรม
ธุรกิจการเกษตรท่ีปรับตวัขึน้ 51.37% ส่วนดชันีกลุ่มอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ปรับตวัลงตามดชันีตลาด โดยกลุ่มท่ีปรับตวัลงมากท่ีสดุ คือ 
กลุม่ธนาคาร -34.99%, กลุม่พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ -23.11% และกลุม่ส่ือและสิ่งพิมพ์ -20.66% นกัลงทนุต่างชาติเป็นผู้ขายสทุธิ
จํานวน 2.17 แสนล้านบาท 

 

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 มกราคม 2563 - 30 มถุินายน 2563 

กองทนุฯ -15.0704% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน  -13.0777% 
เกณฑ์มาตรฐาน : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

 
เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด หุ้นทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้ง

ให้ทราบว่ากองทนุเปิด หุ้นทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 1,418,348,097.09 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย
เทา่กบั 78.5863 บาท  

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด หุ้นทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ และ

ขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้จากเว็บไซต์ของ
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 
 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

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 หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

2 นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

3 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

4 นายสทิธิศกัด์ิ ณฐัวฒิุ* 

5 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ* 

6 นายชยัพฤกษ์          กลุกาญจนาธร* 

7 นายธนกร ธรรมลงกรต 

*   ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี)  



กองทนุเปิด หุ้นทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ  6 

ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน   19 ธ.ค. 45 

วันสิน้สุดรอบบัญชี        30 ม.ิย. 63 
 

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

- ตวัชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

 
 

  



กองทนุเปิด หุ้นทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ  7 

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ             11,513.01                  1.6050 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                 153.51                  0.0214 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                       -                          -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน                 921.04                  0.1284 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                       -                          -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                          -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                          -   

คา่สอบบญัชี                   26.06                  0.0036 

คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์                 699.94                  0.0975 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ*                    5.40                  0.0008 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **          13,318.96                1.8568 

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

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม   

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั         110,827.47                       15.83 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั            80,299.63                       11.47 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)           79,435.36                       11.35 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั           79,271.50                       11.33 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)           76,393.93                       10.91 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)           71,393.97                       10.20 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั           51,742.58                         7.39 

8 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั            35,170.94                         5.02 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)           34,557.51                         4.94 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)           32,685.00                         4.67 

11 อ่ืนๆ           48,159.03                         6.88 

   รวม         699,936.92                   100.00 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด หุ้นทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ  9 



กองทนุเปิด หุ้นทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ  10 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

12.54% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดยสถาบันใน

ต่างประเทศ 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย

สถาบันในประเทศ 

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

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลใน
การรับ 

ผลประโยชน์

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็น
ข้อมลูในการ 
ประกอบการ
ตดัสนิใจ 
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 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต 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 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

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 หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 

-ไมมี่- - - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

- ไมมี่ - 

 
หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th  
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบ ี(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 


