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สารบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 

   ในช่วงคร่ึงปีแรกตลาดหุ้นไทยและทัว่โลกฟืน้ตวัขึน้หลงัทิง้ตวัลงแรงตัง้แต่ช่วงเดือนตลุาคม 2561 จากสถานการณ์
การค้าโลกที่ตงึเครียดขึน้เมื่อสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดฉากท าสงครามการค้าและเทคโนโลยีระหว่างกนั
มาตรการตอบโต้ทางภาษียงัคงเกิดขึน้ในปี 2562 โดยสหรัฐอเมริกา ประกาศขึน้อตัราภาษีสินค้าน าเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีนจาก 
ร้อยละ 10 (ถกูขึน้อตัราภาษีไปเมื่อเดือนกนัยายน 2561) เป็นร้อยละ 25 บนสนิค้ามลูคา่รวมสองแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
ในเดือนพฤษภาคม 2562 และจะเก็บภาษีสินค้าสว่นที่เหลืออีกราวสามแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็นสองสว่นคือ
สว่นท่ีจะปรับขึน้ในเดือนกนัยายน 2562 กบัเดือนธนัวาคม 2562) ในอตัราร้อยละ 15 ก่อนที่จะยอมปรับลดลงมาเหลือร้อยละ 
7.5 (ส่วนนีเ้ป็นของเดือนกันยายน 2562) หลงัทัง้สองฝ่ายบรรลรุ่างหลกัการของข้อตกลงการค้าเฟสแรกได้ช่วงกลางเดือน
ธันวาคม 2562 (ส่วนที่จะเก็บในเดือนธันวาคม 2562 ถูกชะลอออกไป) ธนาคารกลางหลายแห่งทยอยผ่อนคลายนโยบาย
การเงินตัง้แตช่่วงต้นปี 2562 เพื่อบรรเทาความเสยีหายทางเศรษฐกิจจากสงครามการค้า เมื่อตวัเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาค
การผลติและสง่ออกสง่สญัญาณชะลอตวั ตลาดหุ้นแกว่งตวัออกข้างในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อรอดู
ความชัดเจนหลงัเลือกตัง้ในเดือนมีนาคม 2562 ก่อนจะปรับตัวขึน้ท าจุดสูงสดุของปีที่บริเวณ 1,740-1750 จุด ในเดือน
มิถุนายน 2562 หลงักลุ่มพรรคการเมืองฝ่ังพรรคพลงัประชารัฐ เป็นฝ่ายครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและจัดตัง้
รัฐบาลได้ส าเร็จ ช่วงคร่ึงปีหลงัตลาดหุ้นไทยก็มีทิศทางปรับตวัลงมาตลอด กดดนัจากทัง้ประเด็นเร่ืองของสงครามการค้าและผล
ประกอบการท่ีอ่อนแอในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลงอย่างหนกั    เช่นเดียวกับแนวโน้มตลาดหุ้นทัว่โลก 
โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม 2563 จากการระบาดของไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ “COVID-19” ที่ลกุลามไปทัว่โลก ไวรัสเร่ิมระบาดใน
มลฑลอู่ฮัน่ของจีน, ลกุลามไปยงัมณฑลอื่นๆ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ก่อนจะแพร่กระจายไปทัว่โลกในเดือนมีนาคม 2563 
เศรษฐกิจทัว่โลกได้รับผลกระทบอยา่งหนกั โดยเฉพาะภาคการทอ่งเที่ยวและภาคการสง่ออก น ามาสูม่าตรการควบคมุการแพร่
ระบาดอยา่งเข้มงวดและมาตรการบรรเทาผลกระทบของรัฐบาลและมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางทัว่โลก 
รัฐบาลไทยออกมาตรการบรรเทาผลกระทบมาทัง้หมดสามระยะ ด้านธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศลดอตัราดอกเบีย้
นโยบายฉุกเฉินลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.75 ตลาดหุ้นไทยเกิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ถึง 3 ครัง้ ในเดือนมีนาคม 2563 ด้าน
นกัวิเคราะห์ปรับลดประมาณการก าไรและราคาเป้าหมายของบริษัทจดทะเบียนในปีนีล้งเพื่อรวมผลกระทบจากการระบาดของ
ไวรัส โดยเป็นการปรับลดตอ่เนื่องจากช่วงปลายปี 2562 สอดคล้องกบัมมุมองเชิงลบของผู้บริหาร ดชันีปิดที่ 1,125.86 จุด ณ 
สิน้เดือนมีนาคม 2563 

 
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวนัที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดชันีปรับตวัลงร้อยละ 31.29 ทุกกลุ่ม

อตุสาหกรรมปรับตวัลงตามดชันี โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตวัลงมากที่สดุ ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวและสนัทนาการร้อยละ -55.76, 
กลุม่ปิโตรเคมีร้อยละ -52.72 และกลุม่รับเหมาก่อสร้างร้อยละ -50.17 นกัลงทนุตา่งชาติเป็นผู้ขายสทุธิจ านวน 1.48 แสนล้านบาท 
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กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 
กองทนุฯ -27.6144% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน *  -28.9705% 
*ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

 

  เนื่องในโอกาสทีก่องทนุเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทจดัการ
ใคร่ขอแจ้งให้ทราบวา่ กองทนุดงักลา่วมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 4,520,349,805.67 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หนว่ยเท่ากับ 18.2712 บาท  

 
 บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด แวลพูลสั 

ปันผล หุ้นระยะยาว และขอให้ค ามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่าน  
ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (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. 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 

 
 

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 แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว 

 รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม  

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

2 นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ  

3 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี  

4 นายสทิธิศกัดิ ์ ณฐัวฒุ*ิ  

5 นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร* 

6 นายธนกร ธรรมลงกรต 

7 นางสาวนพรัตน์         ประมวลวลัลกิลุ* 

* ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน 26 มิ.ย. 50 

วันสิน้สุดรอบปีบัญช ี 31 มี.ค. 63 
  

 
 

หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ชว่งเวลา 
  2) ผลตอบแทนตอ่ปี 

  3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ปี 

 
-     ตวัชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

-     เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ด้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ    
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุนได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ     126,862.16                   2.1400  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์    1,268.62               0.0214  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ             -                       -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน      7,611.73                 0.1284  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                       -                                -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                        -                            -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                         -                            -    

คา่สอบบญัชี          76.20                    0.0013  

คา่ประกาศหนงัสอืพมิพ์                     44.04                      0.0007  

คา่ใช้จา่ยในการจ่ายเงินปันผล                         -                                -    

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ*        76.82                  0.0013  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **    135,939.57         2.2931  

หมายเหต ุ * คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
 ** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

      
  

ชื่อบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)    4,031,851.83                            13.48  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 3,751,458.23                            12.54  

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 3,308,364.23              11.06  

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 2,734,437.89                               9.14  

5 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 2,707,703.79                        9.05  

6 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั       2,520,705.60                               8.42  

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั    2,233,433.37                             7.46  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั       2,011,443.66                               6.72  

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)        1,442,426.08                           4.82  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)    1,193,806.71                                3.99  

11 อื่นๆ    3,985,261.65                              13.32  

   รวม       29,920,893.04                     100.00  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถงึวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 

178.75% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

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

.
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                 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั  

ขา่วสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพื่อใช้เป็นข้อมลู
ในกาประกอบการ
ตดัสนิใจลงทนุ 

 

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 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต 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 เมษายน 2562 ถงึวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ีรายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมของกองทนุรวม 

หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที ่
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 แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การด าเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-ไมม่ี-  -  -  -  -  - 
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 

 

 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที่ 

Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--ไมม่-ี- 
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว 

ส าหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข 
วันที่ได้รับ 

ความเห็นชอบ 
วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

แก้ไขตามประกาศ สน.
38/2562 

31 ตลุาคม 2562 31 ตลุาคม 2562 

สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ
ลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ 
วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ 

ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
แก้ไขตามประกาศ ทน.

13/2562 
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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 

 


