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สารจากบริษทัจดัการ 
 

 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564  
  
           ช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนมกราคม 2564 ตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นทัว่โลกปรับตัวขึน้มาอย่างคึกคกั รับประเด็นเร่ืองการจะเข้ามาดํารง
ตําแหน่งประธานาธิบดีคนท่ี 46 ของ โจ ไบเดน หลังพิธีสาบานตนในวันท่ี 20 พร้อมกับนโยบายบายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา นกัลงทนุทัว่โลกมีความหวงัต่อการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจมากขึน้ เพราะหลายประเทศเร่ิมฉีดวคัซีนให้แก่ประชาชน โรงงานต่าง  ๆเร่งสัง่ซือ้
วตัถดิุบและผลิตสินค้าตนุไว้สําหรับการฟืน้ตวัท่ีคาดว่าจะเห็นได้ชดัเจนขึน้ในช่วงคร่ึงปีหลงัทําให้ราคาสินค้าโภคภณัฑ์และหุ้นท่ีเก่ียวข้องปรับตวัขึน้ 
อย่างไรก็ตาม ดชันีกลบัย่อตวัลงมาในช่วงคร่ึงหลงัของเดือน จากกลุม่ธนาคารท่ีรายงานผลประกอบการต่ํากว่าคาด และราคาหุ้น DELTA ร่วงลงแรงหลงั
ถกูขึน้บญัชีมาตรการกํากับการซือ้ขาย เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 และเดือนมีนาคม 2564 ดชันีมีปรับตวัขึน้ ได้แรงหนุนจากการปรับตวัขึน้ของหุ้นกลุ่ม
พลงังานและสาธารณปูโภคและกลุม่ธนาคาร การเก็งกําไรธีมกญัชงร้อนแรงมากตลอดช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 และราคายางในตลาดโลก ท่ีปรับตวัขึน้
ช่วยเกือ้หนนุให้ราคาหุ้นธุรกิจยางปรับตวัขึน้แรง ในเดือนมีนาคม 2564 ราคานํา้มนัดิบท่ีปรับตวัขึน้และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 
ท่ี 4 ของปี 2564 ท่ีออกมาค่อนข้างดีกว่าท่ีคาดเป็นปัจจัยหลกัท่ีสนับสนุนการปรับตัวขึน้ต่อเน่ืองของดัชนี อย่างไรก็ตามดชันีลดความร้อนแรงโดย      
แกว่งตวัออกข้างในช่วงเดือนเมษายน 2564 – เดือนพฤษภาคม 2564 ประเด็นหลกัท่ีกดดนัตลาดมาจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกท่ีสามใน
ประเทศ ซึง่จํานวนผู้ ติดเชือ้ในรอบนีเ้พิ่มขึน้เร็วและมากกว่าการระบาดในรอบก่อน  ๆทําให้รัฐบาลต้องกลบัมาใช้มาตรการควบคมุการระบาดอย่างเข้มงวด
อีกครัง้ ส่วนประเด็นหนุนมาจากการรายงานผลประกอบการในไตรมาส 1 ของปี 2564ของกลุ่มธนาคารและหุ้นขนาดใหญ่โดยรวมท่ีออกมาดีกว่าท่ี         
คาด ความกงัวลต่อภาวะเงินเฟ้อท่ีเร่งตวัขึน้กระตุ้นให้นกัลงทนุลดขนาดการลงทนุในตลาดหุ้นในช่วงสามสปัดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 2564 แต่อตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวท่ีปรับตวัลงมาในช่วงสปัดาห์สดุท้ายของเดือนช่วยหนนุให้ดชันีฟืน้กลบัขึน้มา ช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนมิถนุายน 2564 
ดชันีปรับตวัขึน้ตอ่เน่ือง ได้ปัจจยัหนนุจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของรัฐบาล และยงัตอบรับข่าวดีเร่ืองการเร่งฉีดวคัซีนในวงกว้างตัง้แต่เดือน
นี ้สง่ผลให้หุ้นในธีมเปิดเมือง (Reopening theme) ปรับตวัขึน้มาอย่างร้อนแรงในช่วงคร่ึงเดือนแรก ด้านหุ้นกลุม่ท่องเท่ียวก็ได้ประเด็นหนนุจากเร่ืองการ
ผลกัดนัโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ท่ีจะเร่ิมในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีกลบัปรับตวัลงมาตลอดทัง้เดือน เน่ืองจาก  
สว่นต่างราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีปรับตวัลงมาต่อเน่ืองจากกําลงัการผลิตใหม่ท่ีทยอยเข้าสู่ตลาด ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนดชันีตลาดหุ้นไทยปรับตวัลง
แรง หลงัถกูกดดนัจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ีรุนแรงขึน้ มีรายงานการพบกลุม่คลสัเตอร์ใหม่อย่างต่อเน่ืองในหลายพืน้ท่ีโดยเฉพาะ   
คลสัเตอร์โรงงานและคนงานก่อสร้าง ดชันีปิด 1,587.79 จดุ ณ สิน้เดือนมิถนุายน 2564 
 
           สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนมกราคม 2564 – เดือนมิถนุายน  2564 ดชันีปรับตวัขึน้ +9.55% ดชันีกลุม่อตุสาหกรรมท่ีปรับตวัขึน้
มากท่ีสดุ ได้แก่ กลุม่ธุรกิจการเกษตร +35.22%, กลุม่ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ +27.54% และกลุม่รับเหมาก่อสร้าง +25.88% ไม่มีกลุม่อตุสาหกรรมท่ี
ให้ผลตอบแทนติดลบในช่วงดงักลา่ว นกัลงทนุตา่งชาติเป็นผู้ขายสทุธิ จํานวน 7.62 หม่ืนล้านบาท 
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กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 มกราคม 2564 - 30 มถุินายน 2564 

กองทนุฯ 8.9901% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน  11.4733% 
เกณฑ์มาตรฐาน : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

 
เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด หุ้นทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้งให้

ทราบว่ากองทนุเปิด หุ้นทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 1,509,088,234.47 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 
88.0478 บาท  

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด หุ้นทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ และขอให้

คํามั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดทา่นสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
 
 
 

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 หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

2 นายสทิธิศกัด์ิ ณฐัวฒิุ* 

3 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ* 

4 นายธนกร ธรรมลงกรต 

5 นายวีรชยั                จนัเป็ง* 

6 นางสาวศรสวรรค์     เติมวฒิุกลุ 

7 นางสาวช่ืนสมุน       พรสกลุศกัด์ิ 

         *   ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี)  
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน   19 ธ.ค. 45 

วันสิน้สุดรอบบัญชี        30 ม.ิย. 64 
 

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

- ตวัชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุ
รวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  11,994.42                        1.6050 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์              119.94                        0.0161 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                         -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน               959.55                        0.1284 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                         -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                         -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                         -                                   -   

คา่สอบบญัชี                  25.79                        0.0034 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ*                     3.70                        0.0004 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **          13,103.40                  1.7533 

   หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
 ** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม   

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั              493,202.05                               14.55 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)              379,062.96                               11.18 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั              362,275.28                               10.69 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)              338,874.17                               10.00 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)              282,489.78                                 8.33 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)              263,176.24                                 7.76 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)              261,713.45                                 7.72 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)              179,704.64                                 5.30 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)              179,606.31                                 5.30 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน)               145,639.29                                 4.30 

11 อ่ืนๆ              504,471.42                               14.88 

   รวม         3,390,215.59                     100.00 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
 

88.55% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 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 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 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 หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 

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

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
 

- ไมมี่ - 

 
หมายเหต ุ: 

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

  



กอ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โทรศพท 0-2786-2222โทรสาร 0-2786-2377
www.uobam.co.th 

งทนุเปิด หุ้นทนุ

บริษทหลกทรพยจดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกด
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