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1

สารจากบริษทั จัดการ
เรียน

ท่ านผู้ถอื หน่ วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563
ดัชนี SET ฟื ้นกลับขึน้ มาได้ ในเดือนเมษายน 2563 หลังปรั บตัวลงมาอย่างรุ นแรงในช่วงเดือนกุ มภาพันธ์ 2563 –
เดือนมีนาคม 2563 จากผลกระทบของการระบาดของไวรั ส COVID-19 ที่ลกุ ลามไปทัว่ โลกรวมถึงในประเทศ อย่างไรก็ ตาม
สถานการณ์ในประเทศไทยเริ่ มดีขึ ้น จานวนผู้ติดเชื ้อรายใหม่ลดลงมาก ประกอบกับทังรั้ ฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเร่ งออก
มาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 นักลงทุนจึงคลายความ
กังวลและกลับมาสะสมหุ้นอีกครัง้ ผลักดันให้ ดชั นีฟืน้ กลับขึ ้นไปแตะระดับ 1,300 จุด จากจุดต่าสุดที่ระดับ 1,000 จุด ในเดือนก่อน
ยังมีเม็ดเงินหนุนตลาดจากมาตรการส่งเสริ มตลาดทุนของรัฐบาล ที่ให้ สิทธินาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSFX ซึ่งมีนโยบาย
ลงทุนในตลาดหุ้นไทยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 มาหักลดหย่อนภาษี เพิ่ม ดัชนีฟืน้ ตัวขึ ้นได้ ต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคม 2563 เมื่อ
จานวนผู้ติดเชื ้อรายใหม่ในประเทศลดลงจนใกล้ ศนู ย์ ทาให้ รัฐบาลประกาศผ่อนคลายล็อกดาวน์ระยะที่ 1และ 2 ตามด้ วยระยะที่ 3
และ 4 ในเดือนมิถนุ ายน 2563 และระยะที่ 5 ในเดือนกรกฎาคม 2563 ตลาดย่อตัวลงในเดือนมิถนุ ายน 2563 เพราะถึงแม้ จะไม่พบ
การระบาดภายในประเทศ แต่การระบาดในต่างประเทศยังมีแนวโน้ มรุ นแรงขึ ้น ธนาคารกลางสหรัฐ อเมริ กา IMF World Bank
และธนาคารแห่งประเทศไทย ต่างปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงอีกครัง้ หลังประเมินว่าผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัส
COVID-19 ที่มีตอ่ เศรษฐกิจจะรุนแรงและยาวนานกว่าที่คาดในครัง้ ก่อนจึงทาให้ ตลาดถูกกดดัน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเศรษฐกิจที่มี
แนวโน้ มดีขึ ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในภาคการผลิต และ มาตรการ QE ของธนาคารกลางหลักทังสหรั
้ ฐ อเมริ กา ยุโรปและญี่ปนุ่
ช่วยเข้ ามาหนุนตลาด ในเดือนกรกฎาคม 2563 ดัชนีตลาดหุ้นไทยถูกกดดันจากผลประกอบการของหุ้นกลุม่ ธนาคารในไตรมาส 2 ปี
2563 ที่รายงานออกมาต่ากว่าที่ตลาดคาดมากจากการตังส
้ ารองที่เพิ่ม ขึ ้นมาก แต่มีข่าวดีเกี่ยวกับความคืบหน้ าเรื่ องการทดลอง
วัคซีน COVID-19 เข้ ามาช่วยกระตุ้นตลาดเป็ นระยะ ทาให้ ทิศทางของดัชนีมีลกั ษณะแกว่งตัวลง ส่วนในเดือนสิ งหาคม 2563
รู ปแบบการแกว่งตัวลงของดัชนีชดั เจนขึ ้น เมื่อดัชนีทาจุดสูงสุดและต่าสุด ต่าลงมาอย่างต่อเนื่อง ผลประกอบการของบริ ษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจาไตรมาส 2 ปี 2563 อยูท่ ี่ 3.1 หมื่นล้ านบาท ลดลง 47.2%YoY กลุม่ พลังงานและ
สาธารณูปโภครายงานกาไรสุทธิลดลงมากที่สดุ จากอุปสงค์การใช้ พลังงานที่ลดลงและขาดทุนสต๊ อกน ้ามัน ในเดือนกั นยายน 2563
ดัชนีปรับตัวลงจากความวุน่ วายทางการเมืองภายในประเทศ (การลาออกของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง และการชุมนุมทาง
การเมือง) และความกังวลเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ที่จะการระบาดระลอกที่สองในประเทศหลังการระบาดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
พม่า ซึง่ เป็ นประเทศที่อยูต่ ิดกับประเทศไทยรุนแรงขึ ้น ดัชนีปิด 1,237.04 จุด ณ สิ ้นเดือนกันยายน 2563
สรุ ปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่าง เดือนเมษายน 2563 – เดือนกันยายน 2563 ดัชนีปรับตัวขึ ้น 9.98% ดัชนีกลุม่ อุตสาหกรรม
ที่ปรั บตัวขึน้ มากที่สุด ได้ แก่ กลุ่มชิ น้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +214.15%, กลุ่มธุรกิ จการเกษตร +83.76% และกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์
+27.15% ด้ านดัชนีกลุม่ อุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลง ได้ แก่ กลุม่ ธนาคาร -8.06% และกลุม่ ICT -7.34% นักลงทุนต่างชาติเป็ นผู้ขาย
สุทธิจานวน 1.62 แสนล้ านบาท
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ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่ าง
1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563
4.4983%
12.0551%

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตฟ
ี ้ ั นด์
กองทุนฯ
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*
*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสทีก่ องทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์ ครบรอบครึ่งปี บัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษัทจัดการใคร่ขอแจ้ งให้ ทราบว่า
กองทุนดังกล่าวมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,269,043,471.20 บาท หรื อคิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยเท่ากับ 55.8742 บาท
บริ ษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ ความไว้ วางใจในการลงทุนกับ กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
และขอให้ คามัน่ ว่าบริ ษัทจัดการจะบริ หารกองทุนให้ มีประสิทธิ ภาพมากที่สดุ เพื่อประโยชน์สงู สุดของท่ านด้ วยความระมัดระวัง
รอบคอบภายใต้ จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิของกองทุนเปิ ดได้ ที่
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายลี ไหว ไฟ
นายทีโอ บุน เคียต
นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
นางกัญลิกา บุษปวนิช
นายวนา พูลผล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร

คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นายวนา
นางสุนรี
นายเจิดพันธุ์
นางสาวรัชดา

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
นิธยายน
ตังหะรั
้ ฐ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

สถานที่ตัง้ ของบริษัทจัดการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
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กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์
รายชื่อผู้จดั การกองทุนรวม
สาหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ลาดับที่

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

1

นางสาวพัชราภา

มหัทธนกุล*

2

นางสาวปราณี

ศรี มหาลาภ

3

นายชัยยันต์

จันทนคีรี

4

นายสิทธิศกั ดิ์

ณัฐวุฒ*ิ

5

นายชัยพฤกษ์

กุลกาญจนาธร*

6

นายธนกร

ธรรมลงกรต

7

นางสาวนพรัตน์

ประมวลวัลลิกลุ *

* ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุนและผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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ตารางสรุปผลการดาเนินงาน
วันจดทะเบียนกองทุน

28 พ.ค. 42

วันสิน้ สุดรอบบัญชี

30 ก.ย. 63

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
2) ผลตอบแทนต่อปี
3) ถ้ าจัดตังกองทุ
้
นน้ อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้ าจัดตังกองทุ
้
นมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี
- ตัวชี ้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
- เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
- ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ น
สิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สาหรับงวด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

จานวนเงิน

ร้ อยละ ของ

หน่ วย : พันบาท

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ

11,093.18

1.6050

129.42

0.0187

-

-

887.45

0.1284

ค่าที่ปรึกษาการลงทุน

-

-

ค่าใช้ จา่ ยในการส่งเสริ มการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

-

-

ค่าใช้ จา่ ยในการส่งเสริ มการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

-

-

36.10

0.0026

2,600.61

0.1882

1.80

0.0001

14,748.56

1.9430

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมการทารายการ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าสอบบัญชี
ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ *
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด **
หมายเหตุ

* ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้ อยละ 0.01
** ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มไว้ ด้วย (ถ้ ามี) ไม่รวมค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ ้น
จากการซื ้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับงวด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ชื่อบริษัทนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์

ค่ านายหน้ า

ร้ อยละของค่ านายหน้ า

ซือ้ ขายหลักทรัพย์

ซือ้ ขายหลักทรัพย์ รวม

1 บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)

386,634.17

14.87

2 บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

305,838.49

11.76

3 บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

276,725.78

10.64

4 บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

275,326.91

10.59

5 บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

264,778.84

10.18

6 บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

244,498.75

9.40

7 บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

235,515.05

9.06

8 บริ ษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

231,344.31

8.90

9 บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

129,331.56

4.97

97,105.01

3.73

153,514.22
2,600,613.09

5.90
100.00

10 บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
11 อื่นๆ
รวม

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์

10

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์

11

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
62.40%

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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อันดับความน่ าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิ น
กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์

อันดับความน่ าเชื่อถือโดย
สถาบันในต่ างประเทศ

อันดับความน่ าเชื่อถือโดย
สถาบันในประเทศ

Baa1 (Moody)

AAA (Fitch)
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การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการที่ใช้ บริ การบุคคลอื่นๆ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

บริษัทที่ให้ ผลประโยชน์
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์

ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ

ข่าวสาร และ
บทวิเคราะห์

เหตุผลในการรับ
ผลประโยชน์

เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูล
ในการประกอบ
การตัดสินใจ
ลงทุน
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมของกองทุนรวม
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการทาธุรกรรมของกองทุนรวม
หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ที่
บริ ษัทจัดการโดยตรง หรื อที่ Website ของบริ ษัทจัดการที่ http://www.uobam.co.th
หรื อที่ Website ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณี ที่การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์
ในรอบปี บัญชี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
วันที่

ชื่อหลักทรัพย์

อัตราส่ วน ณ สิน้ วัน
(%NAV)

อัตราส่ วนตามโครงการ
(%NAV)

สาเหตุ

การดาเนินการ

-

-ไม่มี-

-

-

-

-

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์

17

ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุม่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ จานวน 1 กลุม่ เป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 63.7318
หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ Website ของบริ ษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
www.uobam.co.th
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