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สารจากบริษทัจดัการ 

 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

 ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 กองทนุเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพ่ือ
การเลีย้งชีพ 2 เป็นกองทนุท่ีมีนโยบายการลงทนุท่ีเน้นคุ้มครองเงินต้นของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ในตราสารหนีภ้าครัฐ ท่ีมีอายุใุกล้เคียงกบัการครบกําหนดการรับซือ้คืนกองทนุในงวดถดัไป เพ่ือการคุ้มครองเงินต้น 
ส่วนท่ีเหลือจะลงทนุในหุ้นทนุ เพ่ือเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ สิน้เดือนธันวาคม 2563 กองทนุมีสดัส่วน
การลงทนุ ดงันี ้ ตราสารภาครัฐบาล (พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรท่ีกระทรวงการคลงัคํา้ประกนั ตัว๋เงินคลงั และพนัธบตัร
ธนาคารแห่งประเทศไทย) ร้อยละ 88.9 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ เงินฝากสถาบนัการเงินร้อยละ 2.1 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิ และหุ้นทนุร้อยละ 9.0 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ   

 
 เม่ือเปรียบเทียบรอบบญัชี ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 (รอบปีบญัชี 2563) กบัรอบบญัชี 
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 (รอบปีบญัชี 2562) สดัสว่นการลงทนุในตราสารหนีภ้าครัฐบาลของ
รอบปีบญัชี 2563 อยู่ท่ีระดบัร้อยละ 88.9 เพิ่มขึน้จากรอบปีบญัชี 2562 ท่ีอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 83.1 สดัสว่นการลงทนุใน
เงินฝากสถาบนัการเงินมาอยู่ท่ีระดบั ร้อยละ 2.1 ลดลงจากร้อยละ 8.4 ในรอบปีบัญชี 2562 และทางกองทุนได้เพิ่ม
สดัสว่นการลงทนุในหุ้นทนุจากรอบปีบญัชี 2562 ท่ีร้อยละ 8.5 เป็น ร้อยละ 9.0 ในรอบปีบญัชี 2563 
 
 เนื่องในโอกาสที่กองทนุเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลีย้งชีพ 2 ครบรอบปีบญัชีในวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่วทราบว่า กองทนุมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 57,099,236.23 บาท
หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 15.4571 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) 

 บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้น
เพ่ือการเลีย้งชีพ 2 และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่าน
ด้วยความระมัดระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

 
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 
 
 

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 มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 2 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

2 นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ 

3 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

4 นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ* 

5 นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร* 

6 นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ* 

7 นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ 

8 นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ* 

9 นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย 

10 นายวีรยทุธ ห์ลีละเมียร* 

11 นายธนกร ธรรมลงกรต 

12 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ* 

13 นางสาวนนัทนชั             กิติเฉลิมเกียรติ 

14 นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัด์ิ 

  *    ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน    19 ธ.ค. 46 

วันสิน้สุดรอบบัญชี         31 ธ.ค. 63 
 

 
 

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

- ดชันีชีว้ดั  :  อตัราผลตอบแทนของสนิทรัพย์คุ้มครองเงินต้น (Core Asset Index Return) 
- ความผนัผวนของสว่นตา่งผลการดําเนินงานและดชันีชีว้ดั   
 - Tracking Error : TE 1 ปี คือ 2.58%  
 - Tracking Difference : TD  1 ปี คือ -2.71 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิง่ ยืนยันถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 2 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ         605.56                        1.0700 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์              12.11                        0.0214 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                       -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน             60.56                        0.1070 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                      -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                 -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                                   -   

คา่สอบบญัชี          31.20                        0.0551 

คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์                  3.07                        0.0054 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*                   0.21                        0.0004 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด**         712.71                  1.2593 

 หมายเหต ุ  * คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

                   ** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี) ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้
 จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  
  

ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์  
ค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 396.90 12.95

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 388.53 12.68

3 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 378.14 12.34

4 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 318.02 10.38

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั 258.39 8.43

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 245.48 8.01

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 223.02 7.28

8 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 204.70 6.68

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 132.85 4.33

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 130.53 4.26

11 อ่ืนๆ 388.58 12.68

   รวม  3,065.14 100.00 
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กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเล้ียงชีพ 2
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 46,800.00

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 176,850.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) 81,125.00

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 77,000.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 399,500.00

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 154,467.50

บริษัท เคซีอี  อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 83,000.00

ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ 83,000.00

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 92,150.00

พลงังานและสาธารณปูโภค 1,027,892.50

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 34,632.00

บริษัท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) 33,200.00

บมจ.ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 65,142.00

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 30,480.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 73,800.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 337,850.00

บริการรับเหมาก่อสร้าง 163,454.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 84,940.00

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 128,700.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 118,400.00

บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 55,600.00

พาณิชย์ 552,190.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 189,000.00

วสัดกุ่อสร้างและตกแตง่ 210,000.00

เคมีภณัฑ์และพลาสติก 247,100.00

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จาํกดั (มหาชน) 21,000.00

ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 62,160.00

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 93,150.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 115,050.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 148,750.00

ธนาคาร 662,460.00

ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 113,000.00

ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 130,350.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
หุ้นสามัญ 5,144,869.30

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 5,144,869.30
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กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 2
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 17,936.00

บริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) 24,600.00

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 24,700.00

เย่ือกระดาษและกระดาษ 24,700.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 45,675.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 57,962.80

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 38,160.00

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 42,975.00

บรรจภุณัฑ์ 74,700.00

บริษัท วีจีไอ จํากดั (มหาชน) 9,310.00

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 227,308.80

บมจ เอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั มหาชน 74,700.00

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 33,024.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 157,500.00

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) 53,125.00

สื่อและสิ่งพิมพ์ 62,435.00

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จํากดั (มหาชน) 270,400.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 59,840.00

บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 281,600.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 472,124.00

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 60,350.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 136,425.00

การแพทย์ 330,240.00

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากดั (มหาชน) 6,240.00

บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากดั (มหาชน) 56,160.00

บริษัท ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 184,100.00

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 68,700.00

อาหารและเคร่ืองด่ืม 271,715.00

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 102,930.00

เงินทนุและหลกัทรัพย์ 343,190.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
หุ้นสามัญ 5,144,869.30

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 5,144,869.30
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-88,698.19

ธนาคาร ทหารไทย จํากดั (มหาชน) 509,810.75

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 57,097,923.34

ทรัพย์สินอ่ืน 893.00

กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 2
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

หนีสิ้นอ่ืน -89,591.19

อ่ืนๆ

อายคุงเหลือมากกวา่ 10 ปี 0.00

อายคุงเหลือ 7 -10 ปี 0.00

ธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 801,165.74

เงนิฝาก 1,310,976.49

อายคุงเหลือ 3-5 ปี 3,109,793.94

พนัธบตัรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครัง้ท่ี 12 47,620,981.80

อายคุงเหลือ 5-7 ปี 0.00

พนัธบตัรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี ้(พ.ร.ก. ชว่ยเหลือกองทนุเพื่อการฟืน้ฟฯู ระยะท่ีสอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครัง้ท่ี 4 3,109,793.94

พันธบัตรรัฐบาล 50,730,775.74

บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 14,775.00

อายคุงเหลือ 1-3 ปี 47,620,981.80

อายคุงเหลือน้อยกวา่ 1 ปี 0.00

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 292,575.00

ขนสง่ 392,360.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 41,850.00

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 43,160.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
หุ้นสามัญ 5,144,869.30

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 5,144,869.30
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%NAV15.00 สดัสว่นสงูสดุ(Upper Limit) ท่ีบริษัทจดัการคาดวา่จะลงทนุในกลุม่ (ง)

รายงานสรปุเงินลงทุน

กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 2

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563
- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนีท้ี่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) พนัธบตัร 50,730,775.74 88.85

(ข) ตราสารที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก 

ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํา้ประกนั

0.00 0.00

   หมายเหต ุ *    มลูคา่ตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตวัตราสารได้รับ rating ในระดบั  Investment grade ไว้ด้วย

(ค) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดบั investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั

 ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั

0.00 0.00

(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือในระดบัท่ีตํา่กวา่ investment grade หรือ ไมม่ี 

rating เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั

0.00 0.00
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47,620,981.80

3,109,793.94
50,730,775.74

ประเภท ผู้ออก มูลค่า
หน้าตั๋ว

ผู้คํา้/ผู้รับรอง
ผู้สลักหลัง

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 2

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

45,000,000.0017/12/2566LB23DA -กระทรวงการคลงั

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
กาํหนดชื่อตราสาร

พันธบัตร

อันดับความ
น่าเชื่อถอื

รวม

3,000,000.0017/12/2567LB24DB -กระทรวงการคลงั
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทนุเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 2 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

1.04% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทนุเปิด มุง่รักษาเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 2  14 
 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 2 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดยสถาบัน

ในต่างประเทศ 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย

สถาบันในประเทศ 

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

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) Baa2 (Moody) / BBB (S&P) AA- (Fitch) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 
 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั  จํากดั  

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลู 
ในการประกอบ 
การตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั
4 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั
5 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)
6 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั
7 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั
8 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
9 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน ภทัร จํากดั (มหาชน)

10 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)
11 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 
12 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี เอสที จํากดั (มหาชน)
13 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
14 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
15 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 
16 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
17 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั
18 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

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 มุง่รักษาเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 2  17 
 

ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทนุเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 2 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

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 มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 2 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

--ไมมี่-- 
หมายเหต ุ: 

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

กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 2 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 
ความเหน็ชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

สทิธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 
สธ.53/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และ
ข้อจํากดัในการโอนหน่วยลงทนุ                          
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ                               
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม                    
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.59/2563 
ทน.60/2563 
สน.21/2562 
สน.9/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 
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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 


