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สารจากบริษทัจดัการ 
 

 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 – 28 กมุภาพนัธ์ 2564 

ดชันีตลาดหุ้นไทยยงัแสดงรูปแบบการแกว่งตัวลงต่อเน่ืองจากเดือนสิงหาคม 2563 ความวุ่นวายภายในประเทศทัง้การ
ลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและการชมุนมุทางการเมืองเป็นประเด็นลบท่ีกดดนัให้ดชันียงัคงแกว่งตวัลงต่อในเดือน
กนัยายน 2563 การชมุนมุทางการเมืองเข้มข้นขึน้ในเดือนตลุาคม 2563 เป็นปัจจยัท่ีกดดนัการลงทนุในตลาดหุ้นไทยต่อเน่ืองสวนทาง
กบัราคายางและผลติภณัฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลกท่ีปรับตวัขึน้และหนนุหุ้นในกลุม่ธุรกิจยางและธุรกิจปิโตรเคมี ทิศทางตลาดเปล่ียนไป
อยา่งรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายน 2563 จากข่าวดีมากมายท่ีเกิดขึน้ ผลการนบัคะแนนเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบ่งชีว้่านาย
โจ ไบเดน ผู้ ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะเป็นผู้คว้าตําแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป ส่งผลให้เม็ดเงินลงทนุจาก
ต่างชาติไหลทะลกัเข้ามายงัประเทศตลาดเกิดใหม่ สาเหตเุป็นเพราะนกัลงทนุทัว่โลกมองว่านโยบายต่างประเทศของไบเดนเป็นไปใน
ลกัษณะถ้อยทีถ้อยอาศยัและร่วมมือมากกว่าทรัมป์ซึง่เป็นผลดีต่อบรรยากาศการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศ นกัลงทนุต่างชาติ
เข้าซือ้สทุธิในตลาดหุ้นไทยกว่า 3 หม่ืนล้านบาท โดยเฉพาะหุ้นกลุม่วฏัจกัร ยงัมีข่าวดีเร่ืองการพฒันาวคัซีน โดยบริษัทผู้พฒันาหลาย
แห่งรายงานว่าประสิทธิภาพของวคัซีนในการป้องกนัไวรัสสงูกว่า 90% โมเมนตมัของตลาดหุ้นยงัคงดีต่อเน่ืองในเดือนธันวาคม 2563 
เม่ือหน่วยงานองค์การอาหารและยาของหลายประเทศทยอยอนมุติัการใช้วคัซีนฉกุเฉินและเร่ิมฉีดให้แก่ประชาชน ตลาดหุ้นไทยยงัได้
แรงหนนุจากราคาหุ้น DELTA ซึง่มีนํา้หนกัมากในดชันีท่ีปรับตวัขึน้มากวา่ 100%MoM แตด่ชันีเผชิญแรงเทขายเป็นระยะจากความต่ืน
ตระหนกต่อการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสในประเทศและพบการกลายพนัธุ์ของไวรัสท่ีมีประสิทธิภาพการระบาดเร็วขึน้ พบผู้ ติดเชือ้
จํานวนมากในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรสาครท่ีสว่นใหญ่เป็นแรงงานชาวพมา่ และพบผู้ ติดเชือ้ท่ีมีประวติัการเดินทางในพืน้ท่ีดงักลา่วกระจาย
อยู่ในหลายจงัหวดั จํานวนผู้ ติดเชือ้รายวนัเพิ่มขึน้ รัฐบาลจึงประกาศใช้มาตรการควบคมุการระบาดตามระดบัความเส่ียงของแต่ละ
พืน้ท่ี อยา่งไรก็ตาม ดชันีตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัขึน้ในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนมกราคม 2564 ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ 
ด้วยความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการ
พิจารณาโดยคองเกรส หุ้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัพลงังานสะอาดปรับตวัขึน้ สอดรับกบันโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ของไบเดนท่ีมีแผนลงทนุในโครงการพลงังานสะอาดเพ่ือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน เศรษฐกิจท่ีกําลงัฟืน้ตวัยงัหนนุให้ราคาสินค้าโภค
ภณัฑ์และหุ้นท่ีเก่ียวข้องปรับตวัขึน้ ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมกราคม 2564 ดชันีย่อตวัลงมาจากการขายทํากําไรหุ้น DELTA หลงัถกู
ใช้มาตรการกํากบัการซือ้ขายและการปรับตวัลงของหุ้นกลุ่มธนาคารหลงัผลประกอบการโดยรวมต่ํากว่าท่ีคาดจากการตัง้สํารองท่ีสงู
กว่าคาด ดชันีแกว่งตวัออกข้างในกรอบท่ีแคบลงเม่ือเทียบกบัเดือนมกราคม 2564 โดยช่วงคร่ึงเดือนแรก กลุม่พลงังานได้ปัจจยับวก
จากราคานํา้มนัดิบท่ีพุง่ขึน้ หลงัซาอดิุอาระเบียประกาศลดกําลงัการผลตินํา้มนัดิบ 1 ล้านบาร์เรลต่อวนัโดยสมคัรใจ และนกัลงทนุเลน่
เก็งกําไรกระแสกญัชง อย่างไรก็ตาม ดชันีอ่อนตวัลงมาจากราคาหุ้น DELTA ท่ีไหลลงมาต่อเน่ือง ดชันีปิด 1,496.78 จดุ ณ สิน้เดือน
กมุภาพนัธ์ 2564 
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สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนกนัยายน 2563 – เดือนกมุภาพนัธ์ 2564 ดชันีปรับตวัขึน้ +14.20% ดชันีกลุม่อตุสาหกรรมท่ี
ปรับตวัขึน้มากท่ีสดุ ได้แก่ กลุม่ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ +166.91%, กลุม่ธุรกิจการเกษตร +63.50% และกลุม่ปิโตรเคมี +44.20% ด้านดชันี
กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวลงมากท่ีสุด ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -17.51%,          
กลุม่รับเหมาก่อสร้าง -6.44% และกลุม่ ICT -6.27% นกัลงทนุตา่งชาติเป็นผู้ขายสทุธิจํานวน 3.95 หม่ืนล้านบาท 

 

กองทุนเปิด บรรษัทภบิาล หุ้นระยะยาว 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 กันยายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 

กองทนุฯ 14.0068% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน  14.8846% 
เกณฑ์มาตรฐาน : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

 
เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 บริษัทจดัการใคร่ขอ

แจ้งให้ทราบวา่ กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 12,138,962,193.95 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ตอ่หน่วยเทา่กบั 53.0486 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุทา่นท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 

และขอให้คํามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสทิธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
 
 
 

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 บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

2 นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

3 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

4 นายสทิธิศกัด์ิ ณฐัวฒิุ* 

5 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ* 

6 นายธนกร ธรรมลงกรต 

*   ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี)  
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    27 ต.ค. 47 

วันสิน้สุดรอบบัญชี        28 ก.พ. 64 
 

 
 

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

- ตวัชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ               89,646.04                       1.6050 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                   1,195.28                       0.0214 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                               -                                  -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน                7,171.68                       0.1284 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                              -                                  -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                           -                                  -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                         -                                -   

คา่สอบบญัชี                30.75                       0.0003 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*      41.51                       0.0004 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **            98,085.26                  1.7555 

 หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

 ** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 

                           ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  



กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว  8 

กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

  
 

ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั            2,492,010.65                              14.59 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั           2,233,289.62                              13.08 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)           2,123,275.05                              12.43 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั           2,028,371.67                              11.88 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)           1,626,943.42                                9.53 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)           1,316,190.92                                7.71 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)           1,306,559.34                                7.65 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)           1,103,752.59                                6.46 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน)               687,979.98                                4.03 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั              687,912.08                                4.03 

11 อ่ืนๆ           1,470,477.35                                8.61 
  รวม       17,076,762.67                    100.00 
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กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว  10 

 
 



กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว  11 

 



กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว  12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว  13 

ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

59.12% 

 

 
  



กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว  14 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

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

 
  



กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว  15 

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)
 
  



กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว  16 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์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 
 

  



กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว  17 

ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 
 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 

-ไมมี่- - - - - - 
 
  



กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว  18 

ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 
 

- ไมมี่ - 

 
หมายเหต ุ: 

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

  



 

 

www.uobam.co.th 

กองทนุเปิด บร
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รรษัทภิบาล หุ้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด
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