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สารจากบริษทัจดัการ 
 

 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  

 

ภาพรวมการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 – กรกฎาคม 2558 เป็นภาพการปรับตวัลง

อย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ระดับสงูท่ีสดุในเดือนกุมภาพนัธ์ ท่ีใกล้ระดบั 1,620 จุด โดยความกังวลเก่ียวกับการชะลอตวัลงของ

เศรษฐกิจไทย รวมถึงการปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 2 ครัง้สู่ 1.50% ผนวกกับคุณภาพสินทรัพย์ที่ด้อยลงของหุ้น         

กลุ่มธนาคาร แนวโน้ม NPL ท่ีปรับตวัขึน้ ส่งผลถึงแนวโน้มการลงทุนโดยรวมดูถดถอย นอกจากนีผ้ลประกอบการไตรมาส 

1/2558 ท่ีออ่นแอได้สร้างแรงกดดนัตอ่ตลาดหุ้นอยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แตก่ลางเดือนเมษายนเป็นต้นมา ด้านโครงการลงทุนโครงสร้าง

พืน้ฐานไมไ่ด้มีแผน ความคืบหน้าท่ีชดัเจนมากนกัตัง้แตต้่นปีท่ีผา่นมา ทัง้โครงการรถไฟรางคู ่รถไฟฟ้า และโครงการทวาย เป็นอีก

แรงกดดนัต่อความเช่ือมัน่เชิงเศรษฐกิจ การลงทุนภาคเอกชน และการบริโภคภายในประเทศ ปัญหาด้านการปรับลดอนัดับ  

ความนา่เช่ือถือทางความปลอดภยัทางการบิน การสัง่ห้ามนําเข้าสนิค้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจการค้ามนษุย์ โดยประเทศมหาอํานาจ 

และปัญหาหนีก้รีซท่ีผิดนดัชําระยืดเยือ้ หาข้อสรุปไม่ได้จนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งกรีซได้ยอมรับข้อตกลงจากเจ้าหนีก็้เป็น

ปัจจยัสําคญัจากภายนอก ท่ีเข้ามากดดนัต่อดชันี SET index แต่อย่างไรก็ดีแนวรับสําคญัท่ีระดบั 1,400 ก็สามารถประคองการ

ปรับตวัลงของดชันีได้ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ก่อนท่ีจะมาปิดท่ีระดบั 1,440.12 จดุ ณ สิน้เดือนกรกฎาคม 2558 

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2558 – 31 กรกฎาคม 2558 

สรุปภาวะตลาด SET index ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 – กรกฎาคม 2558 ดชันีให้ผลตอบแทนรวม -8.9% (TRI) โดย

หุ้นกลุม่หลกัท่ีปรับตวัลงมากท่ีสดุได้แก่ ธนาคาร -24.4%, สื่อโฆษณา -17.5% และอสงัหาริมทรัพย์ -13.0% ในขณะท่ีกลุ่ม

โรงพยาบาล +10.8%, ปิโตรเคมี +9.0% และ วสัดกุ่อสร้าง +5.5% ปรับตวัขึน้มากท่ีสดุในช่วงเดียวกนั นกัลงทนุต่างชาติเป็น

ผู้ขายสทุธิรวม 3.8 หมื่นล้านบาท 

 

กองทุนเปิด กาํไรเพิ่มพนู 2 ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 กุมภาพนัธ์ 2558 – 31 กรกฎาคม 2558 

กองทนุฯ -3.9378% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน -8.9252% 

 

เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด กําไรเพ่ิมพนู 2 ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้งให้

ทราบวา่กองทนุดงักลา่วมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 124,753,363.27 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 6.7727  บาท  
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บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด กําไรเพ่ิมพนู 2 และ

ขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวัง

รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ทา่นสามารถติดตามขา่วการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้

จากหนงัสอืพิมพ์รายวนั หรือท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 

 

(นายวนา พลูผล) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายออ่ง  ซี  เอ็ง  กรรมการ 

2. นายทีโอ  บนุ  เคียต  กรรมการ 

3. นายสญัชยั  อภิศกัดิ์ศิริกลุ  กรรมการ 

4. นางสาวปิยพร  รัตน์ประสาทพร กรรมการ 

5. นายวนา  พลูผล  กรรมการ  

   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกิจ 

3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ 

4. นางสาวศิริพรรณ  สทุธาโรจน์ กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 

 

 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์  

เลขท่ี 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้  

แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 
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    กองทนุเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 2  

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2558 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 

ลาํดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1.  นางสาวศิริพรรณ สทุธาโรจน์ 

2.  นายสทิธ์ิศกัดิ์  ณฐัวฒุ*ิ 

3.  นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ 

4.  นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

5.  นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

6.  นายอรุณศกัดิ ์ จรูญวงศ์นิรมล* 

7.  นางสาวทิพย์วด ี อภิชยัสริิ* 

8.  นายชยัพฤกษ์       กลุกาญจนาธร* 

* ปฏิบตัิเป็นหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน     29 ธ.ค. 36  

วันสิน้สุดรอบบัญชี         31 ก.ค. 58 

 

 

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย

ย้อนหลัง 

(ร้อยละ) 

BENCHMARK 1* 

(ร้อยละ) 

BENCHMARK 2** 

(ร้อยละ) 

3 เดือน 

24 เม.ย. 58 - 31 ก.ค. 58 
-4.84 -7.42 -6.91 

6 เดือน 

30 ม.ค. 58 - 31 ก.ค. 58 
-3.94 -8.93 -7.18 

1 ปี 

25 ก.ค. 57 - 31 ก.ค. 58 
-3.34 -6.72 -3.85 

3 ปี 

27 ก.ค. 55 - 31 ก.ค. 58 
36.77 22.25 34.80 

ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 

29 ธ.ค. 36 - 31 ก.ค. 58 
204.76 -13.69 - 

    

* เกณฑ์มาตรฐาน 1 : ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

** เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์ 

- เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ

กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่ง

ยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 2 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ของรอบปีบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2558 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

 (fund’s direct expenses)  

จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 

ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  871.40 0.66 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  13.94 0.01 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                       -                           -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 83.65 0.06 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                       -                           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย – ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                           -    

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย – ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                           -    

คา่สอบบญัชี  25.89 0.02 

คา่ประกาศหนงัสอืพิมพ์ 51.34 0.04 

คา่ใช้จา่ยในการจ่ายเงินปันผล 29.63 0.02 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ * 1.05 - 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 1,076.90 0.81 

หมายเหต ุ *   คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 

 ** ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมไว้ด้วย(ถ้าม)ี, ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ  

  ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 2 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2558 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 

    

  

  
ชื่อบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ร้อยละของค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั         54,870.04  15.20 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 51,879.46 14.37 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 43,747.20 12.12 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั 41,895.88 11.60 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 26,412.38 7.32 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 23,902.66 6.62 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 21,193.60 5.87 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 18,087.62 5.01 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) 17,983.51 4.98 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 17,084.69 4.73 

11 อ่ืนๆ 43,995.92 12.19 

   รวม  361,052.96                  100.00  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 2 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2558 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.976 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 2 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย

สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ A1 (Moody) / A+ (S&P) A+ (Fitch) 

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P) AAA (Fitch) 

ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) - A (Tris) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 

ผลประโยชน์ 

1 บริษัท เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน)  

ขา่วสาร และ 

บทวิเคราะห์ 

 

 

 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลู 

ในการประกอบ 

การตดัสนิใจ 

ลงทนุ 

 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (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 กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

12 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จํากดั 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 

16 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต 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 กมุภาพนัธ ์2558 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ีรายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทําธุรกรรมของกองทนุรวม 

 
หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี 

บริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  

หรือท่ี Website ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uobam.co.th/�
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ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 2 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2558 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 

วันที่ 

 

ชื่อหลักทรัพย์ 

 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 

(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 

(%NAV) 

สาเหตุ 

 

การดาํเนินการ 

 

- -ไมม่ี- - - - - 
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด กาํไรเพิ่มพูน 2 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

--ไมม่-ี- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ
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