กองทุนเปิด กําไรเพิ่มพูน 2
Kamrai Permpoon Open-ended Fund 2 : KPLUS2

รายงานประจําปี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563/2564
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สารบัญ
หน้ า
สารจากบริษัทจัดการ

1

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

3

รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

5

ตารางสรุ ปผลการดําเนินงาน

6

ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม

7

รายละเอียดเกี่ยวกับค่ านายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์

8

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่ อภาระผูกพัน

9

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

12

อันดับความน่ าเชื่อถือของธนาคารหรื อสถาบันการเงิน

13

การรั บผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้ บริการบุคคลอื่นๆ

14

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการทําธุรกรรมของกองทุนรวม

15

การลงทุนไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน

16

ข้ อมูลการใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

17

ข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน

18

การแก้ ไขข้ อผูกพัน

19

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

20
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2

สารบริษทั จัดการ
เรี ยน

ท่ านผู้ถือหน่ วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มกราคม 2564
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงต่อเนื่องจากเดือนมกราคม 2563 หลังพบการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่
ในมณฑลอู่ฮั่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน ไวรัสลุกลามไปทัว่ โลกอย่างรวดเร็ ว ในเดือนมีนาคม 2563 ส่วนประเทศไทยพบผู้ติดเชือ้
รายแรกช่ วงกลางเดื อนกุ มภาพันธ์ 2563 จนมี ผ้ ู ติ ดเชื อ้ รายใหม่ พุ่ ง สูงสุดในเดื อนมี นาคม 2563 และนํ ามาสู่การประกาศใช้
พระราชกําหนดการบริ หารราชการฉุกเฉินเพื่อสกัดการระบาดของไวรัสในเวลาต่อมา นักลงทุนทัว่ โลกเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อถือเงินสด
เช่นเดียวกับนักลงทุนไทยที่เทขายหุ้นและพันธบัตรอย่างหนัก ส่งผลให้ ดชั นีทิ ้งตัวลงมา จากระดับ 1,580 จุด ณ สิ ้นปี 2562 ลงมาทําจุด
ตํ่าสุดที่ 1,000 จุดในเดือนมีนาคม 2563 และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยนํ ามาตรการระงับการซื อ้ ขายชั่วคราว หรื อ Circuit
breaker มาใช้ ถึง 3 ครัง้ เพราะต่างประเมินว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะลดลงอย่างมาก หลังประกาศล็อกดาวน์และใช้ มาตรการควบคุม
การระบาดอย่างเข้ มงวด ทัง้ การสัง่ ปิ ดกิจการชั่วคราว, การระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศและการจํากัดการขนส่งแต่ในที่สดุ รัฐบาล
สามารถควบคุมการระบาดได้ เร็ ว สะท้ อนจากจํานวนผู้ติดเชื ้อรายวันที่ลดลงต่อเนื่อง ทําให้ มีแรงซื ้อกลับและหนุนให้ ตลาดหุ้นไทยดีดตัว
ขึ ้นในช่วงเดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบกับทังรั้ ฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งออกมาตรการช่วยเหลือ
ประชาชนและภาคธุรกิ จที่ได้ รับผลกระทบ ทําให้ นักลงทุนคลายความกังวล อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่เดื อนมิถุนายน 2563 เป็ นต้ นมา
ตลาดหุ้นไทยกลับมีทิศทางอ่อนตัวลง จากการระบาดที่ยงั รุนแรงขึ ้นในต่างประเทศสะท้ อนจากยอดผู้ติดเชื ้อรายวันที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ แม้ จะ
มีข่าวดีเรื่ องการพัฒนาวัคซีนเข้ ามาเป็ นระยะ ในเดือนกันยายน 2563 มีเหตุการณ์ชมุ นุมต่อต้ านรัฐบาลหลายครัง้ เหตุการณ์บานปลาย
ขึ ้นหลังรัฐบาลสัง่ สลายการชุมนุมในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2563 ผลประกอบการ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ที่ทยอยประกาศออกมา
ตังแต่
้ กลางเดือนตุลาคม 2563 ส่วนใหญ่หดตัวทัง้ YoY และ QoQ เป็ นอีกเรื่ องราวที่ส่งผลให้ ตลาดซึมลง ถึงอย่างนัน้ ภาพตลาดกลับ
้
บดีสหรัฐอเมริ กา บ่งชี ้
เปลี่ยนไปอย่างสิ ้นเชิงในเดือนพฤศจิกายน 2563 จากข่าวดีมากมายที่เกิดขึ ้น ผลการนับคะแนนเลือกตังประธานาธิ
ว่านายโจ ไบเดน ผู้ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะเป็ นผู้คว้ าตําแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป ส่งผลให้ เม็ดเงินลงทุน
จากต่างชาติไหลทะลักเข้ ามายังประเทศตลาดเกิดใหม่ สาเหตุเป็ นเพราะนักลงทุนทัว่ โลกมองว่านโยบายต่างประเทศของไบเดนเป็ นไปใน
ลักษณะถ้ อยทีถ้อยอาศัยและร่วมมือมากกว่าทรัมป์ซึง่ เป็ นผลดีตอ่ บรรยากาศการค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศ นักลงทุนต่างชาติเข้ า
ั นา
ซื ้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยกว่า 3 หมื่นล้ านบาท โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มวัฏจักร นอกจากนี ้ยังมีข่าวดีเรื่ องการพัฒนาวัคซีน โดยบริ ษัทผู้พฒ
หลายแห่งรายงานว่าวัคซีนของตนมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสสูงกว่า 90% โมเมนตัมของตลาดยังดีขึ ้นต่อเนื่องในเดือนธันวาคม
2563 เมื่อหน่วยงานองค์การอาหารและยาของหลายประเทศทยอยอนุมตั ิการใช้ วคั ซีนฉุกเฉินและเริ่ มฉีดให้ แก่ประชาชน แต่ดชั นีเผชิญ
แรงเทขายเป็ นระยะจากความตื่นตระหนกต่อการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสในประเทศและพบการกลายพันธุ์ของไวรัสที่มีประสิทธิภาพ
การระบาดเร็วขึ ้นตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวขึ ้นต่อในเดือนมกราคม 2564 ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ จากความหวังเรื่ องแผนฟื น้ ฟู
เศรษฐกิจของโจ ไบเดนที่มีวงเงินสูงถึง 1.9 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และแผนการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
้ ช่วงกลางเดือนมกราคม 2564 หลังพุ่งขึ ้นแรงมาตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2563
นโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อม ราคาหุ้น DELTA เริ่ มทิ ้งตัวลงตังแต่
เป็ นปั จจัยที่กดดันดัชนีจนถึงสิ ้นเดือน ดัชนีปิดที่ 1,466.98 จุด ณ สิ ้นเดือนมกราคม 2564

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน 2

1

สรุ ป ภาวะตลาดหุ้ นไทยระหว่ า งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2563 – เดื อ นมกราคม 2564 ดั ช นี ป รั บ ตั ว ลง -3.11%
ดัชนีกลุม่ อุตสาหกรรม ที่ปรับตัวลงมากที่สดุ ได้ แก่ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ -32.02%,
กลุม่ รับเหมาก่อสร้ าง -16.99% และกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ -16.18% ด้ านดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ ้นมากที่สดุ ได้ แก่ กลุ่ม
ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +457.09%,กลุ่มธุรกิจการเกษตร +58.64%, และกลุ่มยานยนต์ +26.22% นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิจํานวน
2.58 แสนล้ านบาท
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กองทุนฯ
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน*

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่ าง
1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มกราคม 2564
-7.5160%
-0.0429%

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน 2 ได้ ครบรอบปี บัญชี ในวันที่ 31 มกราคม 2564 บริ ษัทจัดการใคร่ขอแจ้ งให้
ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 87,282,221.72 บาท หรื อคิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยเท่ากับ 6.1672 บาท
(ข้ อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)
บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ ความไว้ วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน 2 และ
ขอให้ คํามัน่ ว่าบริ ษัทจัดการจะบริ หารกองทุนให้ มีประสิทธิภาพมากที่สดุ เพื่อประโยชน์สงู สุดของท่านด้ วยความระมัดระวังรอบคอบ
ภายใต้ จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่ งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ จากเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
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2

รายชื่อกรรมการ และคณะผูบ้ ริหาร
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายลี ไหว ไฟ
นายทีโอ บุน เคียต
นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
นางกัญลิกา บุษปวนิช
นายวนา พูลผล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นายวนา
นางสุนรี
นายเจิดพันธุ์
นางสาวรัชดา

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
นิธยายน
ตังหะรั
้ ฐ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัทจัดการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
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กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่ มพูน 2
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
ลําดับที่

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

1

นายสิทธิศกั ดิ์

ณัฐวุฒิ*

2

นางสาวปราณี

ศรี มหาลาภ

3

นายชัยยันต์

จันทนคีรี

4

นางสาวพัชราภา

มหัทธนกุล*

5

นายธนกร

ธรรมลงกรต

6

นางสาวนพรัตน์

ประมวลวัลลิกลุ *

* ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุนและผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)
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ตารางสรุปผลการดําเนินงาน
วันจดทะเบียนกองทุน 29 ธ.ค. 36
วันสิน้ สุดรอบปี บัญชี 31 ม.ค. 64

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
2) ผลตอบแทนต่อปี
3) ถ้ าจัดตังกองทุ
้
นน้ อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้ าจัดตังกองทุ
้
นมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้ อยละต่อปี
- ดัชนีชี ้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน 2
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กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่ มพูน 2
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สําหรับงวด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

จํานวนเงิน
หน่ วย : พันบาท

ร้ อยละ ของ
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

1,190.19

1.3375

19.04

0.0214

-

-

114.26

0.1284

ค่าที่ปรึกษาการลงทุน

-

-

ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

-

-

ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

-

-

ค่าสอบบัญชี

51.20

0.0576

ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์

54.42

0.0612

ค่าใช้ จ่ายในการจ่ายเงินปั นผล

-

-

1.10

0.0012

1,430.21

1.6073

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมการทํารายการ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ *
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด **
หมายเหตุ *

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้ อยละ 0.01

** ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มไว้ ด้วย (ถ้ ามี)

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน 2
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กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่ มพูน 2
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
สําหรับงวด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
ชื่อบริษัทนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์
1 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

ค่ านายหน้ า

ร้ อยละของค่ านายหน้ า

ซือ้ ขายหลักทรั พย์

ซือ้ ขายหลักทรั พย์ รวม

19,948.40

36.65

2 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

5,378.18

9.88

3 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

5,276.36

9.69

4 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

4,662.59

8.57

5 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

3,961.08

7.28

6 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

3,848.82

7.07

7 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

2,878.85

5.29

8 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2,210.96

4.06

9 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด

1,935.49

3.56

10 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)

1,636.18

3.01

11 อื่นๆ

2,687.02

4.94

รวม

54,423.93

100.00

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน 2
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กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่ มพูน 2
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพัน
มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
หุ้นสามัญ

%NAV

83,655,644.00

95.85

83,655,644.00
9,686,400.00
1,702,500.00
1,816,100.00

95.85
11.10
1.95
2.08

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ างและตกแต่ง
บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทิปโก้ แอสฟั ลท์ จํากัด (มหาชน)
เคมีภณ
ั ฑ์และพลาสติก
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)

1,370,850.00
855,600.00
2,280,850.00
1,660,500.00
3,935,270.00
3,591,000.00
344,270.00
3,823,300.00
1,953,000.00

1.57
0.98
2.61
1.90
4.51
4.11
0.39
4.38
2.24

บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เซ็นทรัล รี เทล คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ การรับเหมาก่อสร้ าง
บริ ษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน)

1,870,300.00
8,357,350.00
778,050.00
4,923,500.00
1,100,850.00
1,554,950.00
2,977,986.00
597,520.00
687,680.00

2.14
9.58
0.89
5.64
1.26
1.78
3.41
0.68
0.79

บริ ษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ งแอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่
ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทปตท.นํ ้ามันและการค้ าปลีก จํากัด (มหาชน)

531,000.00
1,161,786.00
1,529,000.00
1,529,000.00
17,885,437.00
1,871,700.00
1,231,650.00
1,236,350.00
2,328,250.00
35,712.00

0.61
1.33
1.75
1.75
20.49
2.14
1.41
1.42
2.67
0.04

บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

6,730,825.00
3,519,000.00
931,950.00

7.71
4.03
1.07

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ธนาคาร
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน 2
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กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่ มพูน 2
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพัน
มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
หุ้นสามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ศรี สวัสดิ์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เถ้ าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์ เก็ตติ ้ง จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
สือ่ และสิง่ พิมพ์
บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน)
บรรจุภณ
ั ฑ์
บมจ เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จํากัด มหาชน
เวชภัณฑ์และเครื่ องสําอาง
บริ ษัท ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
เยื่อกระดาษและกระดาษ
บริ ษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน 2

%NAV

83,655,644.00

95.85

83,655,644.00
5,012,018.00
1,182,850.00
2,867,600.00
961,568.00
4,381,080.00
1,236,750.00
2,150,025.00
911,625.00
82,680.00
4,260,940.00
975,850.00
3,285,090.00
8,495,280.00
5,108,400.00
2,833,600.00
553,280.00
1,100,110.00
960,750.00
139,360.00
1,086,875.00
1,086,875.00
353,775.00
353,775.00
3,525,708.00
1,088,000.00
565,500.00
759,500.00
528,840.00
332,000.00
251,868.00
510,840.00
510,840.00

95.85
5.74
1.36
3.29
1.10
5.02
1.42
2.46
1.04
0.09
4.88
1.12
3.76
9.73
5.85
3.25
0.63
1.26
1.10
0.16
1.25
1.25
0.41
0.41
4.04
1.25
0.65
0.87
0.61
0.38
0.29
0.59
0.59
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กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่ มพูน 2
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพัน
มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
หุ้นสามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ขนส่ง
บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เงินฝาก
ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด(ไทย) จํากัด(มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
อื่นๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
หนี ้สินอื่น
มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน 2

%NAV

83,655,644.00

95.85

83,655,644.00
6,734,275.00
5,057,500.00
757,950.00
661,500.00
257,325.00
7,960,342.09

95.85
7.72
5.79
0.87
0.76
0.29
9.12

7,641,890.29
203,281.64
115,170.16
-4,341,078.27

8.76
0.23
0.13
-4.97

1,059,637.57
-5,400,715.84
87,274,907.82

1.21
-6.19
100.00
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่ มพูน 2
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

20.14%

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน 2
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อันดับความน่ าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิ น
กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่ มพูน 2
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่ าเชื่อถือโดย
สถาบันในต่ างประเทศ

อันดับความน่ าเชื่อถือโดย
สถาบันในประเทศ

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

Baa1 (Moody)

AAA (Fitch)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

-

A (Tris)

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน 2
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การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ
ลําดับ

บริษัทที่ให้ ผลประโยชน์

1
2

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

3

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

4

บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

5

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด

6

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

7

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

8

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

9

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

10

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)

11

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

12

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

13

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

14

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

15

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ผลประโยชน์ ท่ ีได้ รับ

เหตุผลในการรั บ
ผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน 2

ข่าวสาร และ
บทวิเคราะห์

เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน

14

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมของกองทุนรวม
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการทําธุรกรรมของกองทุนรวม
หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ที่
บริ ษัทจัดการโดยตรง หรื อที่ Website ของบริษัทจัดการที่ http://www.uobam.co.th
หรื อที่ Website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน 2

15

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณี ที่การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่ มพูน 2
ในรอบปี บัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
วันที่
-ไม่มี-

ชื่อหลักทรั พย์ อัตราส่ วน ณ สิน้ วัน อัตราส่ วนตามโครงการ
-

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน 2

(%NAV)

(%NAV)

-

-

สาเหตุ

การดําเนินการ

-

-

16

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ในนามกองทุนรวมของรอบปี ปฏิทินล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้ สทิ ธิออกเสียงได้ ที่
Website ของบริษัทจัดการ http://www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน 2

17

ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่ มพูน 2
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
--ไม่มี-หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน 2
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การแก้ไขข้อผูกพัน
กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่ มพูน 2
สําหรับระยะเวลา ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
เรื่ องที่แก้ ไข

เหตุผลที่แก้ ไข

สิท ธิ ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน
(ยกเลิกข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน)

การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และ
ข้ อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน
(ยกเลิกข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน)
ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(ยกเลิกข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน)
การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
(ยกเลิกข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน)

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน 2

วันที่ได้ รับ
ความเห็นชอบ

วันที่มีผล
ใช้ บังคับ

แก้ ไขตามประกาศ
ทน.57/2563
ทน.62/2563
สธ.53/2563

11 มกราคม 2564

12 มกราคม 2564

แก้ ไขตามประกาศ
ทน.62/2563

11 มกราคม 2564

12 มกราคม 2564

11 มกราคม 2564

12 มกราคม 2564

11 มกราคม 2564

12 มกราคม 2564

แก้ ไขตามประกาศ
ทน.57/2563
ทน.62/2563
แก้ ไขตามประกาศ
ทน.59/2563
ทน.60/2563
สน.21/2562
สน.9/2563

19

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
www.uobam.co.th
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