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สำรจำกบริษทัจดักำร 
 

 
เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 
สรุปภำวะตลำดหุ้นไทยระหวำ่งวนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2563 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 

 

ดชันี SET เร่ิมปรับตวัลงช่วงปลำยเดือนมกรำคม 2563 จำกระดับ 1,570 จุด และเร่ิมทิง้ตวัลงตัง้แต่ช่วงกลำงเดือน
กุมภำพันธ์ 2563 ตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ที่มีผู้ ติดเชือ้เพิ่มขึน้อย่ำงรวดเร็ว ไทยพบผู้ ติดเชือ้           
รำยแรกช่วงกลำงเดือนกุมภำพนัธ์ 2563 และจ ำนวนผู้ติดเชือ้รำยใหม่พุ่งสงูขึน้ในเดือนมีนำคม 2563   จนน ำมำสู่กำรประกำศ      
ใช้พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรฉกุเฉินในเวลำตอ่มำ ดชันีหุ้นไทยจึงทิง้ตวัลงแรงจำกระดบั 1,500-1,550 จุด ณ คร่ึง เดือนแรก
ของเดือนกมุภำพนัธ์ 2563 ลงมำท ำจุดต ่ำสดุที่ระดบั 1,000 จุดในเดือนมีนำคม 2563 และมีกำรน ำมำตรกำรระงบักำรซือ้ขำยเป็น
กำรชั่วครำวหรือ Circuit breaker มำใช้ถึงสำมครัง้ ท ำให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกำศปรับเกณฑ์ระงบักำรซือ้ขำย 
เกณฑ์ซิลลิง่-ฟลอร์ และเกณฑ์ขำยชอร์ตใหม ่มำตรกำรควบคมุกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 เช่น กำรจ ำกดัเที่ยวบินและกำร
ขนสง่ระหว่ำงประเทศ กำรระงับกำรประกอบกิจกำรชั่วครำว ฯลฯ สง่ผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจลดลงและกระทบต่อรำยได้ของ
ธุรกิจและประชำชนอย่ำงรุนแรง โดยเฉพำะธุรกิจและแรงงำนภำคกำรท่องเที่ยว ผลประกอบกำรไตรมำส 1 ปี 2563 ที่ประกำศ
ออกมำระหว่ำงเดือนเมษำยน 2563 – เดือนพฤษภำคม 2563 จึงอ่อนแอลงทัง้ YoY และ QoQ ตำมที่นกัวิเครำะห์คำดกำรณ์ และ
น ำมำสูก่ำรปรับลดประมำณกำรผลประกอบกำรในปีนี ้ถึงอย่ำงนัน้ ดชันีฟืน้ขึน้มำได้ในเดือนเมษำยน 2563 แตะระดบั 1,300 จุด 
จำกสถำนกำรณ์ในประเทศที่ดีขึน้ จ ำนวนผู้ติดเชือ้รำยใหม่ลดลงมำก ประกอบกบัทัง้รัฐบำลและธนำคำรแห่งประเทศไทยเร่งออก
มำตรกำรช่วยเหลือประชำชนและภำคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ท ำให้นกัลงทุนในตลำด
บรรเทำควำมกังวลลง ยงัมีเม็ดเงินหนุนตลำดจำกมำตร กำรส่งเสริมตลำดทุนของรัฐบำล ท่ีให้สิทธิน ำเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนใน
กองทุน SSFX ซึ่งมีนโยบำยลงทนุในตลำดหุ้นไทย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 65 มำหกัลดหย่อนภำษีเพิ่ม ดชันีฟืน้ตวัขึน้ได้ต่อเนื่องใน
เดือนพฤษภำคม 2563 เมื่อจ ำนวนผู้ติดเชือ้รำยใหมใ่นประเทศลดลงจนใกล้ศนูย์ ท ำให้รัฐบำลประกำศผ่อนคลำย ล็อกดำวน์ระยะที่ 
1 และ 2 ตำมด้วยระยะที่ 3 และ 4 ในเดือนมิถุนำยน 2563 และระยะที่ 5 ในเดือนกรกฎำคม 2563 แรงส่งเร่ิม แผ่วลงในเดือน
มิถนุำยน 2563 เพรำะถึงแม้จะไมพ่บกำรระบำดภำยในประเทศ แต่กำรระบำดในต่ำงประเทศยงัมีแนวโน้มรุนแรงขึน้ ธนำคำรกลำง
สหรัฐอเมริกำ IMF และ World Bank รวมทัง้ธนำคำรแห่งประเทศไทย ต่ำงหัน่ประมำณกำรเศรษฐกิจ  ลงอีกครัง้ หลงัประเมินว่ำ
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ที่มีตอ่เศรษฐกิจรุนแรงกวำ่ที่คำดไว้ก่อนหน้ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม ตวัเลขเศรษฐกิจ
ที่มีแนวโน้มดีขึน้และมำตรกำร QE ของธนำคำรกลำงหลกัทัง้สหรัฐอเมริกำ ยโุรปและญ่ีปุ่ น ยงัเข้ำมำช่วยประคองตลำดในเดือน
กรกฎำคม 2563 ดชันีตลำดหุ้นไทยถูกกดดนัจำกผลประกอบกำรของหุ้นกลุ่มธนำคำรใน ไตรมำส 2 ปี 2563 ที่รำยงำนออกมำต ่ำ
กวำ่ที่ตลำดคำดมำกจำกกำรตัง้ส ำรองที่เพิ่มขึน้มำก แตม่ีขำ่วดีเก่ียวกบัควำมคืบหน้ำเร่ืองกำรทดลองวคัซีนป้องกนั COVID-19  เข้ำ
มำช่วยหนนุตลำด ดชันี SET ปิดที่ 1,328.53 จดุ ณ สิน้เดือนกรกฎำคม 2563 
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สรุปภำวะตลำดหุ้นไทยระหวำ่ง เดือนกมุภำพนัธ์ 2563 – เดือนกรกฎำคม 2563 ดชันีปรับตวัลงกวำ่ -12.26% มีเพียง
ดัชนีกลุ่มอุตสำหกรรมชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +62.81% และธุรกิจกำรเกษตร +36.64% ที่ปรับตัวขึน้ ส่วนดัชนีกลุ่ม
อุตสำหกรรมอื่นๆ ปรับตวัลงตำมดัชนีตลำด โดยกลุ่มที่ปรับตัวลงมำกที่สุด คือ กลุ่มธนำคำร -34.09% กลุ่มขนส่งและ         
โลจิสติกส์ -23.28% และกองทนุอสงัหำริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ -22.35% นกัลงทนุต่ำงชำติ  
เป็นผู้ขำยสทุธิจ ำนวน  2.10 แสนล้ำนบำท 

 
 
 
 
 
 

*ดชันีผลตอบแทนรวมตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 
 

เนื่องในโอกำสที่กองทนุเปิด ก ำไรเพิ่มพนู ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 บริษัทจดักำรใคร่ขอแจ้งให้
ทรำบว่ำกองทุนเปิด ก ำไรเพิ่มพนู มีมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ 170,368,167.23 บำท หรือคิดเป็นมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย
เทำ่กบั 5.9735 บำท  

 
 บริษัทจัดกำรขอขอบคณุท่ำนผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่ำนที่ให้ควำมไว้วำงใจในกำรลงทนุกบักองทนุเปิด ก ำไรเพิ่มพูน 
และขอให้ค ำมัน่วำ่บริษัทจดักำรจะบริหำรกองทนุให้มีประสิทธิภำพมำกที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่ำนด้วยควำมระมดัระวงั
รอบคอบภำยใต้จรรยำบรรณวิชำชีพโดยเคร่งครัดทำ่นสำมำรถติดตำมข่ำวกำรประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิด
ได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 

 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
 

(นำยวนำ พลูผล) 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

กองทุนเปิด ก าไรเพิ่มพนู 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 กุมภาพนัธ์ 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 
กองทนุฯ -12.4454% 
ดชันีอ้ำงอิงมำตรฐำน * -10.7055% 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นำยล ีไหว ไฟ  ประธำนคณะกรรมกำร 
2. นำยทีโอ  บนุ  เคียต  กรรมกำร 
3. นำยสญัชยั  อภิศกัดิ์ศิริกลุ  กรรมกำร 
4. นำงกญัลกิำ บษุปวนิช  กรรมกำร 
5. นำยวนำ  พลูผล  กรรมกำร  
   และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 

คณะผู้บริหาร 

1. นำยวนำ พลูผล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
2. นำงสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมกำรผู้จดักำร สำยปฏิบตัิกำร  
3. นำยเจิดพนัธุ์ นิธยำยน กรรมกำรผู้จดักำร สำยกำรลงทนุ  
4. นำงสำวรัชดำ        ตัง้หะรัฐ กรรมกำรผู้จดักำร สำยพฒันำธุรกิจ 
 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์  
เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสำทรใต้  
แขวงทุง่มหำเมฆ  เขตสำทร  กรุงเทพมหำนคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสำร 0-2786-2377 
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กองทุนเปิด ก ำไรเพ่ิมพนู 

รำยช่ือผู้จดักำรกองทุนรวม 

ส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นำงสำวพชัรำภำ มหทัธนกลุ* 

2 นำงสำวปรำณี ศรีมหำลำภ 

3 นำยชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

4 นำยสทิธิศกัดิ ์ ณฐัวฒุ*ิ 

5 นำยชยัพฤกษ์          กลุกำญจนำธร* 

6 นำยธนกร               ธรรมลงกรต 

7 นำงสำวนพรัตน์      ประมวลวลัลกิลุ* 

*  ปฎิบตัิหน้ำที่เป็นผู้จดักำรกองทนุและผู้จดักำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (ถ้ำม)ี  
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ตำรำงสรปุผลกำรด ำเนินงำน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน 29 ธ.ค. 36 

วันสิน้สุดรอบบัญช ี 31 ก.ค. 63 
 

 
 

หมำยเหต ุ    1)  ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลำ 
             2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
                    3) ถ้ำจดัตัง้กองทนุน้อยกวำ่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลำ ถ้ำจดัตัง้กองทนุมำกกวำ่หรือเทำ่กบั 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ปี 

 

- ดชันีชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

- - เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันีไ้ด้จัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของ
กองทนุรวมของสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ 

- - ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต / ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในตลำดทนุ  
มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
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กองทุนเปิด ก าไรเพ่ิมพนู 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร             1,136.61              1.3375  

คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์              18.19                        0.0214  

คำ่ธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร                      -                                    -    

คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียน               109.11                        0.1284  

คำ่ที่ปรึกษำกำรลงทนุ                         -                                    -    

คำ่ใช้จำ่ยในกำรสง่เสริมกำรขำย - ช่วงเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                                    -    

คำ่ใช้จำ่ยในกำรสง่เสริมกำรขำย - ภำยหลงัเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก                     -                                    -    

คำ่สอบบญัชี                27.06                        0.0158  

คำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์                66.81                        0.0391  

คำ่ใช้จำ่ยในกำรจ่ำยเงินปันผล                        -                                    -    

คำ่ใช้จำ่ยอื่น ๆ*                    8.90                        0.0052  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **             1,366.68                  1.5474  

หมำยเหต ุ *    คำ่ใช้จำ่ยอื่นๆ ที่แตล่ะรำยกำร ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
 **  ได้รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ำมี) ไมร่วมคำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ และคำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ 

  ที่เกิดขึน้จำกกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด ก าไรเพ่ิมพนู 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

      
ชื่อบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั       12,576.30                               18.82  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน)             9,705.15                               14.53  

3 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินำคินภทัร จ ำกดั (มหำชน)            8,302.88                               12.43  

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน)             7,633.80                               11.43  

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)          7,013.36                               10.50  

6 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ำกดั            6,339.55                                 9.49  

7 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)             4,198.43                                 6.28  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ ำกดั               4,147.40                                 6.21  

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั                3,691.00                                 5.52  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ำกดั (มหำชน)               1,550.50                                 2.32  

11 อื่นๆ                1,656.11                                 2.48  

   รวม        66,814.48                     100.00  
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ข้อมลูอตัรำส่วนหมนุเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ก ำไรเพ่ิมพนู 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 
 

9.68% 
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อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของธนำคำรหรือสถำบนักำรเงิน 

กองทุนเปิด ก ำไรเพ่ิมพนู 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 

 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนำคำร ยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) Baa1 (Moody)  AAA (Fitch) 

ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) - A (Tris) 
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กำรรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจำกกำรท่ีใช้บริกำรบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ำกดั 

ขำ่วสำร และ 
บทวิเครำะห์ 

 
 

เพื่อใช้เป็นข้อมลูในกำร 
ประกอบกำรตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ำกดั (มหำชน) 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

12 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินำคินภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ ำกดั 

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ำกดั 

16 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั 

17 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

18 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

19 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   
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รำยช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรท ำธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 
 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ีรำยช่ือบคุคลที่เก่ียวข้องกบักำรท ำธุรกรรมของกองทนุรวม 

หมำยเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดกำรท ำธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที่ 
บริษัทจดักำรโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจดักำรท่ี http://www.uobam.co.th 

หรือที ่Website ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 
 
  

http://www.uobam.co.th/
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ข้อมลูกำรลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน 

กองทุนเปิด ก ำไรเพ่ิมพนู 

ในรอบปีบญัชี ระหว่ำงวนัท่ี 1 กมุภำพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 
 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

-ไมม่ี- - - - - - 
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ข้อมลูกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ก ำไรเพ่ิมพนู 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 
 

- ไมม่ี - 

 
หมำยเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสำมำรถตรวจสอบข้อมลูกำรถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจดักำร http:// www.uobam.co.th  
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสำร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 

 

 


