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สารจากบริษทัจดัการ 
 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
 

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2564 ถงึวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
 

เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 และเดือนมีนาคม 2564 ดชันีมีปรับตวัขึน้ ได้แรงหนนุจากการปรับตวัขึน้ของหุ้นกลุ่มพลงังาน
และสาธารณปูโภคและกลุม่ธนาคาร การเก็งกําไรธีมกญัชงร้อนแรงมากตลอดช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 และราคายางในตลาดโลก
ท่ีปรับตวัขึน้ช่วยเกือ้หนนุให้ราคาหุ้นธุรกิจยางปรับตวัขึน้แรงในเดือนมีนาคม 2564 ราคานํา้มนัดิบท่ีปรับตวัขึน้และผลประกอบการ
ของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563  ท่ีออกมาค่อนข้างดีกว่าท่ีคาดเป็นปัจจยัหลกัท่ีสนบัสนนุการปรับตวัขึน้ต่อเน่ือง
ของดชันี อยา่งไรก็ตาม ดชันีลดความร้อนแรงโดยแกวง่ตวัออกข้างในช่วงเดือนเมษายน 2564 - เดือนพฤษภาคม 2564 ประเดน็หลกั
ท่ีกดดนัตลาดมาจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกท่ีสามในประเทศ ซึง่จํานวนผู้ ติดเชือ้ในรอบนีเ้พิ่มขึน้เร็วและมากกว่า
การระบาดในรอบก่อน  ๆทําให้รัฐบาลต้องกลบัมาใช้มาตรการควบคมุการระบาดอย่างเข้มงวดอีกครัง้ สว่นประเด็นหนนุมาจากการ
รายงานผลประกอบการในไตรมาส 1 ของปี 2564 ของกลุม่ธนาคารและหุ้นขนาดใหญ่โดยรวมท่ีออกมาดีกว่าท่ีคาด ความกงัวลต่อ
ภาวะเงินเฟ้อท่ีเร่งตวัขึน้กระตุ้นให้นกัลงทนุลดขนาดการลงทนุในตลาดหุ้นในช่วงสามสปัดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 2564 แต่
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวท่ีปรับตวัลงมาในช่วงสปัดาห์สดุท้ายของเดือนช่วยหนนุให้ดชันีฟืน้กลบัขึน้มา ช่วงคร่ึงเดือน
แรกของเดือนมิถนุายน 2564 ดชันีปรับตวัขึน้ตอ่เน่ือง ได้ปัจจยัหนนุจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหมข่องรัฐบาล และยงัตอบ
รับข่าวดีเร่ืองการเร่งฉีดวคัซีนในวงกว้างตัง้แต่เดือนนี ้สง่ผลให้หุ้นในธีมเปิดเมือง (Reopening theme) ปรับตวัขึน้มาอย่างร้อนแรง
ในช่วงคร่ึงเดือนแรก ด้านหุ้นกลุ่มท่องเท่ียวก็ได้ประเด็นหนนุจากเร่ืองการผลกัดนัโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ท่ีจะเร่ิมในวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2564 อยา่งไรก็ตาม ราคาหุ้นกลุม่ปิโตรเคมีกลบัปรับตวัลงมาตลอดทัง้เดือน เน่ืองจากสว่นต่างราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี
ปรับตวัลงมาต่อเน่ืองจากกําลงัการผลิตใหม่ท่ีทยอยเข้าสูต่ลาด ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนดชันีตลาดหุ้นไทยปรับตวัลงแรง หลงัถกู
กดดนัจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ีรุนแรงขึน้ มีรายงานการพบกลุม่คลสัเตอร์ใหม่อย่างต่อเน่ืองในหลายพืน้ท่ี
โดยเฉพาะคลสัเตอร์โรงงานและคนงานก่อสร้าง สถานการณ์ย่ําแย่งลงอีกในเดือนกรกฎาคม 2564 สะท้อนจากจํานวนผู้ ติดเชือ้ราย
วนัท่ีพุ่งขึน้ทําสถิติสูงสุดอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้รัฐบาลประกาศใช้มาตรการจํากัดการระบาดท่ีเข้มงวดขึน้ ดัชนีตลาดหุ้นไทย
ปรับตวัลงมาแรง โดยเฉพาะกลุ่มอตุสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง ประกอบการประกาศเพิ่มทนุของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง 
โดยเฉพาะในกลุม่อตุสาหกรรมพลงังานเพ่ือนําเงินทนุดงักลา่วมาใช้ขยายกิจการ สง่ผลให้เกิดภาวะ“Dilution effect”ไปลว่งหน้า อย่างไร
ก็ตาม การเก็งกําไรผลประกอบการในไตรมาส 2 ของปี 2564 ยงัช่วยหนนุราคาหุ้นในบางอตุสาหกรรมอย่างกลุม่ ICT, กลุม่เดินเรือ, 
กลุม่ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์และกลุม่โรงพยาบาล สว่นกลุม่ธนาคารท่ีรายงานผลประกอบการครบแล้ว หากไม่รวมกําไรพิเศษเป็นไป
ตามท่ีคาด ธนาคารสว่นใหญ่ตัง้สํารองเพิ่มขึน้เพ่ือรับมือกบัมาตรการลอ็กดาวน์ท่ีเข้มงวดมากขึน้ คณุภาพสินทรัพย์แย่ลงเลก็น้อย 
ดชันี SET INDEX ปิดท่ี 1,521.92 จดุ ณ สิน้เดือนกรกฎาคม 2564 

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 – เดือนกรกฎาคม 2564 ดชันีปรับตวัขึน้ +3.75% ดชันีกลุม่
อตุสาหกรรมท่ีปรับตวัขึน้มากท่ีสดุ ได้แก่ กลุม่ธุรกิจการเกษตร +27.59%, กลุม่รับเหมาก่อสร้าง +16.42% และกลุม่ชิน้สว่น
อิเล็กทรอนิกส์ +16.19% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวลงมากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มธนาคาร -8.21%,กลุ่มพลังงานและ
สาธารณปูโภค -3.00% และกลุม่ขนสง่และโลจิสติกส์ -0.60% นกัลงทนุตา่งชาติเป็นผู้ขายสทุธิจํานวน 8.24 หม่ืนล้านบาท 
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       *ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 
 
เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด กําไรเพิ่มพนู 2 ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 บริษัทจดัการใคร่ขอ

แจ้งให้ทราบว่ากองทนุเปิด กําไรเพิ่มพนู 2 มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 86,519,007.98 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ตอ่หน่วยเทา่กบั 6.4437 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564) 

 
            บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด กําไรเพิ่มพนู 2 
และขอให้คํามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสทิธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงั
รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิด   
ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 

(นายวนา พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กองทุนเปิด กาํไรเพิ่มพูน 2 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 
กองทนุฯ 4.4834% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน * 5.5819% 
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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 กาํไรเพ่ิมพนู 2 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นายธนกร               ธรรมลงกรต 

2 นายสทิธิศกัด์ิ ณฐัวฒิุ* 

3 นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

4 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ* 

5 นายวีรชยั                จนัเป็ง* 

6 นางสาวศรสวรรค์     เติมวฒิุกลุ 

7 นางสาวช่ืนสมุน       พรสกลุศกัด์ิ 

*  ปฎิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี)  
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน 29 ธ.ค. 36 

วันสิน้สุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 64 
 

 
 

หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
  2) ผลตอบแทนตอ่ปี 

3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- ดชันีชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 -    ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่ง 
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 2 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ            603.43                        1.3375 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                        9.65                        0.0214 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                      -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน                  57.93                        0.1284 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                           -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                          -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                              -                                   -   

คา่สอบบญัชี               25.79                        0.0283 

คา่ใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล                         -                                   -   

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*                    1.40                        0.0015 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **                 698.20                  1.5171 

หมายเหต ุ *    คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
 **  ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 2 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)     41,232.29                            16.57 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั                32,786.29                              13.17 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 27,554.24                              11.07 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)               26,719.36                              10.73 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)                22,805.26                                9.16 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)                17,703.55                               7.11 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)                15,952.98                                6.41 

8 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั             15,914.31                                6.39 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)                14,771.91                                5.93 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)                12,862.17                           5.17 

11 อ่ืนๆ              20,598.46                                8.28 

   รวม            248,900.82                     100.00 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 2 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
 

97.18% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 2 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

 
 

 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) Baa1 (Moody)  AAA (Fitch) 

ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) - A (Tris) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั

4 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

7 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)

8 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
 

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 กาํไรเพ่ิมพนู 2 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 

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

กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 2 
ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

 

- ไมมี่ - 

 
หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทนุเปิด กําไรเพิ่มพนู 2  19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบี (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 


