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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 – 30 เมษายน 2558 

ภาพรวมการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 – 30 เมษายน 2558 ดชันี 
SET index เป็นภาพการพักตัวท่ีระดับใกล้ 1,400 จุด จากการเกิดรัฐประหารขึน้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2557 
แต่อย่างไรก็ดีตลาดสามารถปรับตวัขึน้ได้จากการผ่อนคลายทางการเมือง ด้านรัฐบาล คสช. ได้กลบัมาสนับสนนุโครงการ
ลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานอีกครัง้ด้วยมูลค่า 3 ล้านล้านบาท ดําเนินแผนปฏิรูปทางพลังงาน การอนุมัติโครงการลงทุน
ภาคเอกชนกว่า 7 แสนล้านบาท ได้เป็นปัจจัยหนุนภาวะการลงทุนตัง้แต่กลางปี 2557 เป็นต้นมา ด้านความคืบหน้า
ทางการเมือง การจดัตัง้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และการจัดตัง้คณะรัฐมนตรีผ่านพ้นไปด้วยดี มีการประกาศ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆออกมาอย่างต่อเน่ือง ผลกัดนัดชันี SET index ขึน้สูร่ะดบั 1,600 จดุ ในช่วงเดือนกนัยายน 
2557 ด้านปัจจัยต่างประเทศก็เข้ามามีบทบาทต่อทิศทางการลงทนุในตลาดหุ้นไทยไม่น้อยเช่นกนั เช่น การชะลอตวัของ
เศรษฐกิจหลกัอย่างเช่น ยโุรป รัสเซีย ญ่ีปุ่ น และจีน ท่ีกดดนัดชันีตลาดหุ้นปรับตวัลงทัง้ในเดือนตลุาคม และธันวาคม 2557 
สว่นหนึ่งเกิดจากแรงกดดนัของราคานํา้มนัดิบโลกท่ีปรับตวัลงด้วย แต่อย่างไรก็ดีธนาคารกลางยโุรป ญ่ีปุ่ น และจีนได้ส่ง
สญัญาณและประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินมากขึน้ โดยธนาคารกลางยุโรปได้ประกาศใช้มาตรการ QE 
ในขณะท่ีธนาคารกลางญ่ีปุ่ นประกาศเพิ่มวงเงินมาตรการอดัฉีดสภาพคล่องเพิ่ม (QQE) ด้านธนาคารกลางจีน เร่ิมมีการผ่อน
คลายนโยบายรัดเข็มขดัมากขึน้ ส่วนกรีซได้มีการเจรจาขอเล่ือนเวลาการชําระหนีอ้อกไป 4 เดือน ซึ่งจะครบกําหนดในช่วง
เดือนมิถนุายน 2558 นี ้แต่ท้ายท่ีสดุแล้วดชันี SET index ปรับตวัลงในเดือนมีนาคม 2558 เน่ืองจากความกงัวลด้านการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจ และความกงัวลด้านการปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายของ กนง. สะท้อนถึงความอ่อนแอของการ
ฟืน้ตัวทางเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ดีในช่วงเดือนเมษายน  ตลาดสามารถปรับตัวขึน้ได้จากการฟื้นตัวของราคานํา้มันดิบ 
ผลกัดนัราคาหุ้นกลุม่พลงังานในไทย ดชันี SET index ณ สิน้เดือน เมษายน 2558 ปิดท่ีระดบั 1,526.74 จดุ 

 
สรุปภาวะตลาด SET index ช่วงวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 – 30 เมษายน 2558 ดชันีให้ผลตอบแทนรวม 7.9% (TRI) 

โดยหุ้นกลุม่หลกัท่ีให้ผลตอบแทนดีท่ีสดุ ได้แก่ กลุม่ อิเลก็ทรอนิกส์ +40.7%, โรงพยาบาล +40.0% และวสัดกุ่อสร้าง +30.8% 
ในขณะท่ีกลุม่ส่ือโฆษณา -5.5%, ปิโตรเคมี -4.1% และพาณิชย์ +0.7% ให้ผลตอบแทนน้อยท่ีสดุในช่วงเดียวกนั นกัลงทนุ
ตา่งชาติเป็นผู้ขายสทุธิรวม 4 หม่ืนล้านบาท  

 

กองทุนเปิด เกียรตนิาคนิ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 พฤษภาคม 2557 – 30 เมษายน 2558 
กองทนุฯ 10.5877% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน  7.9014% 
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เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด เกียรตินาคิน ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 30 เมษายน 2558 บริษัทจดัการใคร่ขอ
แจ้งให้ทราบว่า กองทนุดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 18,206,487.20 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย
เทา่กบั  3.6296 บาท  

บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุทา่นท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด เกียรตินาคิน 
และขอให้คํามั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุเปิดได้จากหนงัสือพิมพ์รายวนั หรือท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายออ่ง ซี เอง็ กรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกิจ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ 
4. นางสาวศิริพรรณ สทุธาโรจน์ กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 

 
 

ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

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 เกียรตินาคิน 
 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม  

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2558 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวศิริพรรณ สทุธาโรจน์ 

2 นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ* 

3 นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ 

4 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

5 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

6 นายอรุณศกัด์ิ จรูญวงศ์นิรมล* 

7 นางสาวทิพย์วดี อภิชยัสริิ* 

8 นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร* 

* ปฏิบติัเป็นหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน 6 ก.ค. 37 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 30 เม.ย. 58 
 

 
อัตราผลตอบแทนเฉล่ียย้อนหลัง 

(%) 
BENCHMARK* 

(%) 
BENCHMARK** 

(%) 
3 เดือน 

30 ม.ค. 58 - 24 เม.ย. 58 
0.93 -1.63 -0.29 

6 เดือน 
31 ต.ค. 57 - 24 เม.ย. 58 

0.19 -1.81 -0.30 

1 ปี 
25 เม.ย. 57 - 24 เม.ย. 58 

14.27 10.46 13.78 

3 ปี 
27 เม.ย. 55 - 24 เม.ย. 58 

40.51 28.36 41.43 

ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน 
6 ก.ค. 37 - 24 เม.ย. 58 

281.84 19.89 - 

* ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
** ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์ 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

-  ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็น
สิ่งยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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หมายเหต ุ   *  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิด เกียรตินาคิน 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2558 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จาํนวนเงนิ ร้อยละของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                327.91                         1.61  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                    5.47                         0.03  

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                         -                                -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน                  26.23                         0.13  

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                          -                                -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                          -                                -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                          -                                -   

คา่สอบบญัชี                  36.00                         0.18  

คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์                   93.65                         0.46  

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ *                    1.80                         0.01  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **            491.06                    2.42  
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กองทุนเปิด เกียรตินาคิน 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2558 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)               18,060.93  11.04  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั  16,143.72                                9.87  

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั              15,690.29                                9.59  

4 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)               15,141.53             9.26  

5 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)             14,631.18                               8.95  

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั   12,813.05                                7.83  

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย)จํากดั                12,447.43                               7.61  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)              9,377.80                                 5.73  

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)                 8,932.38                               5.46  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั             8,083.71                                4.94  

11 อ่ืนๆ               32,233.33                           19.71  

   รวม            163,555.35                       100.00  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด เกียรตินาคิน 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2558 

 

2.762 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด เกียรตินาคิน 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2558 
 

รายช่ือ อันดับความน่าเช่ือถือ 

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) AAA 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. สาขากรุงเทพฯ A+ 

ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) A 
. 
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 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 บริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 

7 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

12 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 

16 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

17 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั 

18 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั 

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

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2558 

 

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 เกียรตินาคิน 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2558 
 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การดาํเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-ไมมี่-  -  -  -  -  - 
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ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงได้ท่ี 
Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด เกียรตินาคิน 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2558 
 

 

หมายเหต ุ: 

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

--ไมมี่-- 
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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 


