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สารจากบริษทัจดัการ 
 

 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 

   ในเดือนธันวาคม 2562 ดชันีปรับตวัลงในช่วงแรก จากความกงัวลเร่ืองการเจรจาการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน
และสหรัฐอเมริกา แตใ่นท่ีสดุทัง้สองฝ่ายสามารถบรรลรุ่างข้อตกลงการค้าเฟสแรกได้ทนัก่อนเส้นตายวนัที่ 15 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็น
วนัที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะขึน้ภาษีสินค้าน าเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีนมูลค่ารวม 1.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในอตัรา  
ร้อยละ 15 หากทัง้สองฝ่ายไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงการค้าได้ ช่วงคร่ึงหลงัของเดือนธันวาคม 2562 ดชันียงัได้เม็ดเงินหนุนจาก
กองทนุ LTF และ RMF ตลาดหุ้นผนัผวนมากขึน้ในเดือนมกราคม 2563 เช่นเดียวกบัราคาน า้มนัดิบโลก เมื่อสหรัฐอเมริกา ปฏิบตัิการ
ลอบสงัหารผู้น าทางทหารระดบัสงูของอิหร่าน ตอ่มาการแพร่ระบาดของไวรัสสายพนัธุ์ใหมใ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนเร่ิมรุนแรงขึน้โดย
ลกุลามไปยงัทกุมณฑลในสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 และแพร่ระบาดไปทัว่โลกในเดือนมีนาคม 2563 ดชันี SET 
เร่ิมปรับตวัลงช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 และเร่ิมทิง้ตวัลงตัง้แต่ช่วงกลางเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดที่
รุนแรงขึน้ ไทยพบผู้ติดเชือ้รายแรก เมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2563 และจ านวนผู้ติดเชือ้รายใหม่พุ่งสงูขึน้ในเดือนมีนาคม 2563 จน
น ามาสูก่ารประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการฉกุเฉินในเวลาตอ่มา ดชันีหุ้นไทยจึงทิง้ตวัลงแรงจากระดบั 1,500-1,550 จุด 
ณ คร่ึงเดือนแรกของเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 ลงมาท าจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,000 จดุในเดือนมีนาคม 2563 และมีการใช้มาตรการระงบัการ
ซือ้ขายเป็นการชัว่คราวหรือ Circuit breaker มาใช้ถึงสามครัง้ ท าให้มีการปรับเกณฑ์ระงบัการซือ้ขาย, เกณฑ์ซิลลิง่-ฟลอร์ และเกณฑ์
ขายชอร์ตใหม ่มาตรการจ ากดัการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทัง้จ ากดัเที่ยวบินและการขนสง่ระหวา่งประเทศ และการระงบัการ
ประกอบกิจการชั่วคราว ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจอย่างรุนแรง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ผลประกอบการไตรมาสที่ 1        
ปี 2563 ที่ประกาศออกมาระหวา่งเดือนเมษายน 2563 – เดือนพฤษภาคม 2563 จึงอ่อนแอลงทัง้ YoY และ QoQ ตามที่นกัวิเคราะห์
คาดการณ์ และน ามาสูก่ารปรับลดประมาณการผลประกอบการในปีนี ้อย่างไรก็ตาม ดชันีกลบัตวัขึน้ได้ในเดือนเมษายน  2563 ไป
แตะระดบั 1,300 จดุ หลงัสถานการณ์ในประเทศเร่ิมดีขึน้ จากจ านวนผู้ติดเชือ้รายใหมท่ี่ลดลงมาก ประกอบกบัทัง้รัฐบาลและธนาคาร
แหง่ประเทศไทยเร่งออกมาตรการช่วยเหลอืประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท าให้
นกัลงทนุในตลาดบรรเทาความกงัวลลง ยงัมีเม็ดเงินจากมาตรการสง่เสริมตลาดทนุของรัฐบาล ที่ให้สิทธิน าเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุใน
กองทนุ SSFX ซึง่มีนโยบายลงทนุในตลาดหุ้นไทยไมน้่อยกวา่ร้อยละ 65 มาหกัลดหยอ่นภาษีเพิ่มเติมได้อีก ไม่เกิน 200,000 บาท และ
ในเดือนพฤษภาคม 2563 ตลาดหุ้นไทยยงัคงฟืนตวัขึน้ตอ่เนื่อง จ านวนผู้ติดเชือ้รายใหม่ลดลงจนใกล้ศนูย์ในเดือนพฤษภาคม 2563 ท าให้
รัฐบาลประกาศผอ่นคลายลอ็กดาวน์ระยะที่ 1 และ 2 ดชันี SET ปิดที่ 1,342.85 จดุ ณ สิน้เดือนพฤษภาคม 2563 
 

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – เดือนพฤษภาคม 2563 ดชันีปรับตวัลงกว่า -15.58% มีเพียงกลุ่ม
อตุสาหกรรมธุรกิจการเกษตรและชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีปรับตวัขึน้ 47.14% และ +2.94% สว่นดชันีกลุม่อตุสาหกรรมอื่นๆ ปรับตวัลง
ตามดชันีตลาด โดยกลุม่ที่ปรับตวัลงมากที่สดุ คือ กลุม่ธนาคาร -34.98%, กลุม่ท่องเที่ยวและสนัทนาการ -25.00% และกลุม่พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ -22.86% นกัลงทนุตา่งชาติเป็นผู้ขายสทุธิจ านวน 2.18 แสนล้านบาท 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 ธันวาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 
กองทนุฯ -21.0861% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน  -13.7346% 

เกณฑ์มาตรฐาน : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

 
เนื่องในโอกาสทีก่องทนุเปิด ยไูนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2563 

บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว มีมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 225,702,895.88 บาท 
หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 7.5695 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563) 

 
บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกับกองทุนเปิด ยไูนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ 

มิด แคป หุ้นระยะยาว และขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านด้วย
ความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน
เปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 
 

(นายวนา พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
รายชื่อกรรมการ  

1. นายล ีไหว ไฟ                                                    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
     และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ  
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา           ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์  
เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป หุ้นระยะยาว 

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

2 นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

3 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

4 นายสทิธิศกัดิ ์ ณฐัวฒุ*ิ 

5 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ* 

6 นายชยัพฤกษ์          กลุกาญจนาธร* 

7 นายธนกร ธรรมลงกรต 

       *   ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี)  
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    2 ธ.ค. 59 

วันสิน้สุดรอบบัญชี        31 พ.ค. 63 
 

 
 

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

- ตวัชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนั
ถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป หุ้นระยะยาว 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ        1,922.74        1.6050  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์        25.64            0.0214  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                  -                         -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน            256.36                 0.2140  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                -                         -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                  -                           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                    -                          -    

คา่สอบบญัชี           21.00             0.0088  

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ*            0.20              0.0001  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **           2,225.94                  1.8493  

หมายเหต ุ * คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
  ** ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่

เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป หุ้นระยะยาว 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

      
ชื่อบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 151,640.91                              18.34  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 135,159.08                              16.34  

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 128,902.86                              15.59  

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั      73,574.49                                8.90  

5 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)       72,005.33                               8.71  

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั      70,082.50                                8.47  

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)               50,592.46                                6.12  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)                40,630.36                                4.91  

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั                25,627.79                        3.10  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)               17,269.47                                2.09  

11 อื่นๆ         61,542.06                                7.44  

   รวม            827,027.31                     100.00  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป หุ้นระยะยาว 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

125.27% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป หุ้นระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดยสถาบันใน

ต่างประเทศ 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) Baa1 (Moody) AAA (Fitch) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลใน
การรับ 

ผลประโยชน์ 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 

ขา่วสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพื่อใช้เป็น
ข้อมลูในการ 
ประกอบการ
ตดัสนิใจ 
ลงทนุ 

 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั 

16 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 

17 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

18 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ีรายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมของกองทนุรวม 

 
หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที่ 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือที่ 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 ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป หุ้นระยะยาว 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป หุ้นระยะยาว 

ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
 

- 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 

 


