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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 
 

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 - 31 ตลุาคม 2563 

ดชันี SET ในเดือนพฤษภาคม 2563 ยงัคงมีทิศทางฟืน้ตวัขึน้ต่อเนื่องจากเดือนเมษายน 2563 เมื่อจ านวนผู้ติดเชือ้ไวรัส 
COVID-19 รายใหม่ในประเทศลดลงจนใกล้ศนูย์ รัฐบาลจึงประกาศผ่อนคลายล็อกดาวน์ต่อเนื่องมาตลอดตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 
2563 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 และออกมาตรการดแูลและเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อเนื่องทัง้ผู้ตกงาน,    
ผู้มีรายได้น้อย, ผู้ประกอบการ รวมไปจนถึงบคุลากรทางการแพทย์ อยา่งไรก็ตาม ดชันียอ่ตวัลงในช่วงที่เหลอืของเดือน และมีทิศทาง
ปรับตวัลงมาตัง้แต่นัน้ เพราะถึงแม้จะไม่พบการระบาดภายในประเทศ แต่การระบาดในต่างประเทศยงัมีแนวโน้มรุนแรง ธนาคาร
กลางสหรัฐอเมริกา, IMF, World Bank, และธนาคารแห่งประเทศไทย ต่างหัน่ประมาณการเศรษฐกิจลงอีกครัง้ หลงัปรับลด
ประมาณการไปในครัง้แรกเมื่อช่วงที่ไวรัส COVID-19 เพิ่งเร่ิมลมุลามไปในหลายประเทศ โดยประเมินว่าผลกระทบจากการระบาด
รุนแรงและยาวนานกว่าที่ประเมินในครัง้ก่อน ถึงอย่างนัน้ ตัวเลขเศรษฐกิจของหลายประเทศเร่ิมมีสญัญาณฟื้นตัวขึน้เร่ือยๆ 
โดยเฉพาะในภาคการผลติ หลายประเทศเร่ิมทยอยผอ่นคลายมาตรการลอ็กดาวน์ลงบ้าง ประกอบกบัได้มาตรการ QE ของธนาคาร
กลางหลกั ทัง้สหรัฐอเมริกา, ยุโรปและญ่ีปุ่ นเข้ามาช่วยหนุนตลาดในเดือนกรกฎาคม 2563 ดชันีตลาดหุ้นไทยถูกกดดนัจากผล
ประกอบการของหุ้นกลุม่ธนาคารในไตรมาส 2 ปี 2563 ที่รายงานออกมาต ่ากว่าคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์จากการตัง้ส ารองที่เพิ่ม
สงูขึน้มาก แต่มีข่าวดีเก่ียวกบัความความคืบหน้าเร่ืองการทดลองวคัซีน COVID-19 เข้ามาช่วยหนนุตลาดเป็นระยะ ท าให้ทิศทาง
ของดชันีมีลกัษณะแกวง่ตวัลง สว่นในเดือนสิงหาคม 2563 รูปแบบการแกวง่ตวัลงของดชันีชดัเจนขึน้ เมื่อดชันีท าจดุสงูสดุและต ่าสดุ
ต ่าลงมาอยา่งตอ่เนื่อง ผลประกอบการของบริษัทท่ีจดทะเบียนประจ าไตรมาส 2 ปี 2563 อยูท่ี่ 3.1 หมื่นล้านบาท ลดลง 47.2%YoY 
กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภครายงานก าไรสทุธิลดลงมากที่สดุจากอุปสงค์การใช้พลงังานที่ลดลงและขาดทุนสต๊อกน า้มนั ใน
เดือนกนัยายน 2563 ดชันีปรับตวัลงจากความวุน่วายทางการเมืองภายในประเทศ (การลาออกของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั
และการชมุนมุทางการเมือง) และความกงัวลว่าจะเกิดการระบาดระลอกที่สองในประเทศหลงัสถานการณ์การระบาดในเมียนมาร์
รุนแรงขึน้และมีชาวเมียนมาร์ลกัลอบเข้ามาในประเทศ ตอ่มาในเดือนตุลาคม 2563 สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ใน
ต่างประเทศรุนแรงขึน้อีกครัง้ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยโุรป จ านวนผู้ติดเชือ้รายวนัพุ่งขึน้ท าสถิติสงูสดุอย่างต่อเนื่องและ
หลายประเทศในยุโรปประกาศล็อกดาวน์เป็นครัง้ที่สอง การเมืองในประเทศก็ร้อนแรงขึน้เช่นกัน รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราช
ก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉินในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร (แต่ถกูยกเลิกในเวลาต่อมาไม่นาน) และ สัง่สลายการชุมนมุ 
กลุม่ธนาคารเร่ิมประกาศผลประกอบการใน ไตรมาส 3 ปี 2563 ตัง้แตช่่วงกลางเดือนตลุาคม 2563   ซึง่โดยรวมดีกว่าที่นกัวิเคราะห์
คาดจากการตัง้ส ารองที่ต ่ากว่าคาด หลงัตัง้เอาไว้สงูไปแล้วในคร่ึงปีแรก หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ดีดตวัขึน้แรงจาก แรงเก็งก าไรผล
ประกอบการของนักลงทุน เช่นเดียวกับราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจยางที่ปรับตัวขึน้แรงตามทิศทางราคายางในตลาดโลกดัชนีปิด 
1,194.95 จดุ ณ สิน้เดือนตลุาคม 2563 

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่าง เดือนพฤษภาคม 2563 – เดือนตลุาคม 2563 ดชันีปรับตวัลง -8.20% ดชันีกลุม่อตุสาหกรรม     
ที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กองทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -19.17%, กลุ่มอสังหาริมทรัพย์               
-18.64% และกลุม่ขนสง่และโลจิสติกส์ -17.08% ด้านดชันีกลุม่อตุสาหกรรมที่ปรับตวัขึน้ ได้แก่ กลุม่ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ +183.68%, 
กลุม่ธุรกิจการเกษตร +82.11% และกลุม่ยานยนต์ +12.77% นกัลงทนุตา่งชาติเป็นผู้ขายสทุธิจ านวน 1.37 แสนล้านบาท 
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กองทุนเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ - ปันผล 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 พฤษภาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563 
กองทนุฯ -8.9321% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน*   -5.9382% 

*ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 
 

เนื่องในโอกาสที่กองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ – ปันผล ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัที่ 31 ตลุาคม 2563 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้งให้
ทราบวา่กองทนุดงักลา่วมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 205,798,396.47 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 7.5661 บาท 
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ตลุาคม 2563) 

 
บริษัทจดัการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกบักองทุนเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ - ปันผล

และขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้ที่เว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ  
 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

(นายวนา พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 
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  กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 

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 ไทย อิควิต้ีฟันด ์- ปันผล 

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 

 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

2 นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ 

3 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

4 นายสทิธิศกัดิ์  ณฐัวฒุ*ิ 

5 นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร* 

6 นายธนกร ธรรมลงกรต 

7 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ* 

    *   ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน     22 มี.ค. 47  

วันสิน้สุดรอบบัญชี         31 ต.ค. 63 
 

 
 

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

- ตวัชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุ
รวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง
ผลการด าเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ไทย อิควิต้ีฟันด ์- ปันผล 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ     1,901.66                       1.6050  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์              22.19                       0.0187  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                   -                              -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน              152.13                       0.1284  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                            -                          -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                     -                          -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                          -                             -    

คา่สอบบญัชี                   24.69                      0.0105  

คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์            389.82                 0.1654  

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ *                  0.51                  0.0002  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **           2,491.00                  1.9282  

  หมายเหต ุ *  คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
    ** ได้รวมภาษีมลูคา่เพิม่ไว้ด้วย (ถ้ามี) ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เกิดขึน้ 
  จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด ไทย อิควิต้ีฟันด ์- ปันผล 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 

      
ชื่อบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)      72,593.37                               18.62  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั       56,925.76                               14.60  

3 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)           44,838.92                               11.50  

4 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)          34,354.43                                 8.81  

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั           33,839.71                                 8.68  

6 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั            31,058.11                                 7.97  

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)           31,041.11                                 7.96  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)            23,212.69                                 5.95  

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน)          20,636.34                                 5.29  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)            11,652.48                                 2.99  

11 อื่นๆ             29,663.94                                 7.61  

   รวม            389,816.86                     100.00  
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กองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ – ปันผล                                                                 10                                                                                                                   
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด

กองทุนเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ - ปันผล

งบการเงนิ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบก าไรขาดทุน งบดุล
ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วันที่  1 พฤษภาคม 2563 ถงึวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

  สินทรัพย์
รายได้จากการลงทนุ เงินลงทนุตามมลูคา่ยุติธรรม(ราคาทนุ 226,201,861.52 บาท) 191,633,182.75

    รายได้เงินปันผล 1,646,142.16 เงินฝากธนาคาร 14,355,308.49

    รายได้ดอกเบีย้ 18,409.42 ลกูหนี ้

    รายได้อ่ืนๆ 0.00     จากการขายเงินลงทนุ 184,760.00

        รวมรายได้ 1,664,551.58     จากดอกเบีย้และเงินปันผล 66,475.05

คา่ใช้จา่ย คา่ใช้จา่ยรอตดับญัชี-สทุธิ 0.00

    คา่ธรรมเนียมการจดัการ 1,901,660.98 สินทรัพย์อ่ืน 0.00

    คา่ธรรมเนียมผู้ ดแูลผลประโยชน์ 22,186.01         รวมสินทรัพย์ 206,239,726.29

    คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 152,132.95

    คา่ธรรมเนียมการรวบรวมและศกึษาข้อมลูหลกัทรัพย์ 0.00                                หนีสิ้น

    คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 24,692.63     เจ้าหนีจ้ากการซือ้เงินลงทนุ 0.00

    คา่ใช้จา่ยรอตดับญัชีตดัจา่ย 0.00     คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 330,556.95

    คา่ใช้จา่ยอ่ืน 393,088.27     หนีส้ินอ่ืน 120,654.64

        รวมคา่ใช้จา่ย 2,493,760.84         รวมหนีส้ิน 451,211.59

ก าไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธิ (829,209.26) สินทรัพย์สทุธิ 205,788,514.70

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ สินทรัพย์สุทธิ:

    รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ (10,945,624.28) ทนุที่ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 271,998,594.74

    รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยังไมเ่กิดขึน้ทัง้สิน้ (10,446,284.54) ก าไรสะสม

        รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุที่เกิดขึน้และที่ยังไมเ่กิดขึน้ (21,391,908.82)     บญัชีปรับสมดลุ 182,504,015.22

    ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน (248,714,095.26)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการด าเนินงาน (22,221,118.08) สินทรัพย์สทุธิ 205,788,514.70

เงินปันผลจา่ยระหว่างปี 0.00 สินทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 7.5657

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน (22,221,118.08) จ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ณ วันสิน้งวด (หนว่ย) 27,199,859.4742  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ไทย อิควิต้ีฟันด ์- ปันผล 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52.26% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ไทย อิควิต้ีฟันด ์- ปันผล 

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

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

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 

ขา่วสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพื่อใช้เป็นข้อมลู 
ในการประกอบ 
การตดัสนิใจลงทนุ 

 

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 เกียรตินาคิน ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
10 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
11 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
12 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
13 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
14 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
15 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
16 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
17 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั 
18 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
19 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 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 ไทย อิควิต้ีฟันด ์- ปันผล 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

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

กองทุนเปิด ไทย อิควิต้ีฟันด ์- ปันผล 

ณ วนัท่ี 30 ตลุาคม 2563 
 
 
 
   หมายเหต ุ: 

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

 มีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่ จ านวน 1 กลุม่ เป็นสดัสว่นร้อยละ 34.9698 
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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 

 


