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สารจากบริษทัจดัการ 
 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 

ในเดือนธันวาคม 2563 ตลาดหุ้นยงัคงปรับตวัขึน้ต่อเน่ืองจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึง่เป็นช่วงท่ีนกัลงทนุตอบรับเชิงบวกต่อ
การเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา หลงัผลการนบัคะแนนบ่งชีว้่า นายโจ ไบเดน ผู้ ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะ
เป็นผู้คว้าตําแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป สง่ผลให้เม็ดเงินลงทนุจากต่างชาติไหลเข้ามายงัประเทศตลาดหุ้นเกิดใหม่ต่อเน่ืองเป็นเดือน    
ท่ีสอง หน่วยงานองค์การอาหารและยาของหลายประเทศทยอยอนมุติัการใช้วคัซีนฉกุเฉินและเร่ิมฉีดให้แก่ประชาชน ทําให้นกัลงทนุมี
ความหวงัต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจมากขึน้ การปรับตวัขึน้มากว่า 100%MoM ของราคาหุ้น DELTA (ราคาหุ้นปรับตวัลงแรงตัง้แต่เดือน
มกราคม 2564 ถงึ เดือนมีนาคม 2564 หลงัถกูขึน้บญัชีมาตรการกํากบัการซือ้ขาย) เป็นอีกปัจจยัท่ีหนนุตลาดหุ้นปรับตวัขึน้มาแรงในเดือน
ธันวาคม 2563  ถึงอย่างนัน้ ดชันีปรับตวัลงมาในเดือนมกราคม 2564 จากความต่ืนตระหนกต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอก   
ท่ีสองในประเทศ โดยสายพันธุ์ ท่ีระบาดในรอบนีมี้ประสิทธิภาพการระบาดท่ีเร็วกว่ารอบแรก พบผู้ ติดเชือ้จํานวนมากในพืน้ท่ีจังหวัด
สมทุรสาครท่ีส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวพม่า และพบผู้ ติดเชือ้ท่ีมีประวติัการเดินทางในพืน้ท่ีดงักล่าวกระจายอยู่ในหลายจงัหวดั จํานวน    
ผู้ ติดเชือ้รายวนัเพิ่มขึน้ รัฐบาลจึงประกาศใช้มาตรการควบคมุการระบาดตามระดบัความเส่ียงของแต่ละพืน้ท่ี การเร่งควบคมุการระบาด
ของรัฐบาลประกอบกบัปัจจัยหนนุจากต่างประเทศ ทําให้ตลาดหุ้นไทยยงัรักษารูปแบบการฟืน้ตวัต่อเน่ืองได้ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 
ทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึน้ในเดือนมกราคม 2564 เม่ือนักลงทุนคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจของสหรัฐฯของ
ประธานาธิบดี โจ ไบเดนท่ีมีวงเงินรวม 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กระบวนการพิจารณาเร่ิมตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2564 จนกระทัง้ผ่าน
การอนมุติัจากรัฐสภาและลงนามโดยประธานาธิบดีในเดือนมีนาคม 2564 งบประมาณส่วนหนึ่งถูกจดัสรรไปกับการลงทุนในโครงการ
พลงังานสะอาดซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของนายโจ ไบเดน ส่งผลให้นกัลงทนุสนใจลงทนุในธุรกิจพลงังานสะอาดมากขึน้ 
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยงัคงปรับตวัขึน้ทัง้ราคาพลงังาน (ราคานํา้มนักลบัไปท่ีระดบัก่อนการระบาดของไวรัส COVID-19) สินค้าเกษตร 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี ฯลฯ ซึ่งช่วยผลกัดนัให้ราคาหุ้นของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องยงัคงปรับตวัขึน้สว่นในเดือนมีนาคม 2564 ตลาดหุ้นได้ประเด็น
หนนุจากการปรับประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปีนีข้ึน้ หลงัผลประกอบการ ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 ค่อนข้าง
ดีกว่าท่ีคาด เดือนเมษายน 2564 ดชันีหุ้นแกว่งตวัออกด้านข้าง โดยมีประเด็นกดดนัจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกท่ีสามใน
ประเทศ ซึ่งจํานวนผู้ ติดเชือ้ในรอบนีเ้พิ่มขึน้เร็วและมากกว่าการระบาดในรอบก่อนๆ ทําให้รัฐบาลต้องกลบัมาใช้มาตรการควบคมุการ
ระบาดอย่างเข้มงวดอีกครัง้ ส่วนประเด็นหนนุมาจากการรายงานผลประกอบการ ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 ของกลุ่มธนาคารและหุ้นขนาด
ใหญ่โดยรวมท่ีออกมาดีกว่าท่ีคาดสถานการณ์การระบาดท่ีรุนแรงขึน้และพบกลุ่มก้อนผู้ ติดเชือ้จากหลายแหล่งส่งผลให้บรรยากาศการลงทนุ
แย่ลงในเดือนพฤษภาคม 2564 ประกอบกบัความกงัวลต่อภาวะเงินเฟ้อท่ีเร่งตวัขึน้กระตุ้นให้นกัลงทนุลดขนาดการลงทนุในตลาดหุ้นในช่วง
สามสปัดาห์แรกของเดือน อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564  ท่ีโดยรวมดีกว่าท่ีคาด ประกอบกบั
ทิศทางอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวท่ีปรับตวัลงมาในช่วงสปัดาห์สดุท้ายของเดือนช่วยหนนุและการเก็งกําไรในประเด็นเฉพาะตวัของ
หุ้นช่วงประคองตลาดและหนนุให้ดชันีฟืน้ตวัในช่วงสปัดาห์สดุท้าย ดชันีปิด 1,593.59 จดุ ณ สิน้เดือนพฤษภาคม 2564 
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สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่ง เดือนธนัวาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 ดชันีปรับตวัขึน้ +13.16% ดชันีกลุม่อตุสาหกรรมท่ี
ปรับตวัขึน้มากท่ีสดุ ได้แก่ กลุ่มชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ +121.88% กลุ่มธุรกิจการเกษตร +37.28% และกลุม่รับเหมาก่อสร้าง +31.73% 
ส่วนดชันีกลุ่มอตุสาหกรรมท่ีปรับตวัลง ได้แก่ กองทนุอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ -4.14% นกัลงทนุ
ตา่งชาติเป็นผู้ขายสทุธิจํานวน 6.37 หม่ืนล้านบาท 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ ไทย สมอล์ แอนด์ มดิ แคป หุ้นระยะยาว 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 ธันวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 
กองทนุฯ 33.2073% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน  15.1899% 

เกณฑ์มาตรฐาน : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

 
เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564

บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 401,776,530.56 บาท 
หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 11.8368 บาท  

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ 

มิด แคป หุ้นระยะยาว และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วย
ความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
เปิดได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 
 

(นายวนา พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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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 ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป หุ้นระยะยาว 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

2 นายสทิธิศกัด์ิ ณฐัวฒิุ* 

3 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ* 

4 นายธนกร ธรรมลงกรต 

5 นายวีรชยั                 จนัเป็ง* 

6 นางสาวศรสวรรค์      เติมวฒิุกลุ 

       *   ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี)  
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน 2 ธ.ค. 59 

วันสิน้สุดรอบบัญชี 31 พ.ค. 64 
 

  

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

- ตวัชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนั
ถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป หุ้นระยะยาว 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ            2,700.09                1.6050 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                 36.00                0.0214 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                     -                         -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน               360.01                 0.2140 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                        -                           -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                          -                            -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                         -                           -   

คา่สอบบญัชี                  20.95                0.0062 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ*                    1.70               0.0005 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **          3,118.75                  1.8471 

หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
  ** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป หุ้นระยะยาว 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)           584,813.83                              23.59 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั          366,646.62                             14.79 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั            251,623.90                              10.15 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)              201,130.59                                8.11 

5 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั               186,965.62                                7.54 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)             180,206.10                                7.27 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)              141,306.48                                5.70 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)              132,159.52                                5.33 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี จํากดั               129,044.97                                5.21 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)                73,935.41                               2.98 

11 อ่ืนๆ              231,105.00                                9.32 

   รวม         2,478,938.04                     100.00 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป หุ้นระยะยาว 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

272.49% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป หุ้นระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดยสถาบันใน

ต่างประเทศ 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) Baa1 (Moody) AAA (Fitch) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลใน
การรับ 

ผลประโยชน์

1 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็น
ข้อมลูในการ 
ประกอบการ
ตดัสนิใจ 
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 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 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 ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป หุ้นระยะยาว 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป หุ้นระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

- ไมมี่ - 

 
หมายเหต ุ: 

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

  



 

 

www.uobam.co.th 

กองทนุเปิด ยไู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ู

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2222โทรสาร 0-2786-2377

ไนเตด็ ไทย สมอ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด

อล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยยาว 19 


