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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งเดือน 1 มกราคม 2563–31 ธนัวาคม 2563 
 

ช่วงแรกของเดือนมกราคม 2563 โมเมนตมัของตลาดหุ้นไทยยงัคงดีต่อเน่ืองจากเดือนธันวาคม 2562 จนกระทัง่การ
อุบัติของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ท่ีมีช่ืออย่างเป็นทางการว่า ไวรัส “COVID-19” ไวรัสเร่ิมต้นระบาดในเมืองอู่ฮั่นของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตัง้แต่เดือนมกราคม 2563 และกระจายไปยงัมณฑลต่างๆ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ก่อนจะระบาดไปทัว่โลก
ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 ประเทศไทยพบผู้ ติดเชือ้รายแรกช่วงกลางเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 จนมีผู้ ติดเชือ้รายใหม่พุ่งสงูสดุใน
เดือนมีนาคม 2563 และนํามาสู่การประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการฉกุเฉินเพ่ือสกดัการระบาดของไวรัสในเวลา
ต่อมา นกัลงทนุทัว่โลกเทขายสินทรัพย์เส่ียงเพ่ือถือเงินสด เช่นเดียวกบันกัลงทนุไทยท่ีเทขายหุ้นและพนัธบตัรอย่างหนกั สง่ผล
ให้ดัชนีทิง้ตัวลงมา จากระดับ 1,580 จุด ณ สิน้ปี 2562 ลงมาทําจุดต่ําสุดท่ี 1,000 จุดในเดือนมีนาคม 2563 และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นํามาตรการระงบัการซือ้ขายชัว่คราว หรือ Circuit breaker มาใช้ถึง 3 ครัง้ เพราะต่างประเมินว่า 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะลดลงอย่างมาก หลงัประกาศล็อกดาวน์และใช้มาตรการควบคมุการระบาดอย่างเข้มงวด ทัง้การสัง่
ปิดกิจการชัว่คราว, การระงบัเท่ียวบินระหว่างประเทศและการจํากดัการขนส่ง แต่ในท่ีสดุ รัฐบาลสามารถควบคมุการระบาด 
ได้เร็ว สะท้อนจากจํานวนผู้ ติดเชือ้รายวนัท่ีลดลงต่อเน่ือง ทําให้มีแรงซือ้กลบัและหนนุให้ตลาดหุ้นไทยดีดตวัขึน้ในช่วงเดือน
เมษายน 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบกบัทัง้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งออกมาตรช่วยเหลือประชาชน
และภาคธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบ ทําให้นกัลงทนุคลายความกงัวล อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2563 เป็นต้นมา ตลาด
หุ้นไทยกลบัมีทิศทางอ่อนตวัลง จากการระบาดท่ียงัรุนแรงขึน้ในต่างประเทศสะท้อนจากยอดผู้ ติดเชือ้รายวนัท่ีเพิ่มขึน้เร่ือยๆ 
แม้จะมีข่าวดีเร่ืองการพัฒนาวัคซีนเข้ามาเป็นระยะ ในเดือนกันยายน 2563 มีเหตุการณ์ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลหลายครัง้ 
เหตกุารณ์บานปลายขึน้หลงัรัฐบาลสัง่สลายการชมุนมุในช่วงกลางเดือนตลุาคม 2563 ผลประกอบการใน ไตรมาสท่ี 2 ของปี 
2563  ท่ีทยอยประกาศออกมาตัง้แต่กลางเดือนตลุาคม 2563 สว่นใหญ่หดตวัทัง้  YoY และ QoQ เป็นอีกเร่ืองราวท่ีสง่ผลให้
ตลาดซึมลง ถึงอย่างนัน้ ภาพตลาดกลบัเปลี่ยนไปอย่างสิน้เชิงในเดือนพฤศจิกายน 2563 จากข่าวดีมากมายท่ีเกิดขึน้ ผลการ
นบัคะแนนเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บง่ชีว้่านายโจ ไบเดน ผู้ ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะเป็นผู้
คว้าตําแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป สง่ผลให้เม็ดเงินลงทนุจากต่างชาติไหลทะลกัเข้ามายงัประเทศตลาดเกิดใหม่ สาเหตเุป็น
เพราะนกัลงทนุทัว่โลกมองว่านโยบายต่างประเทศของไบเดนเป็นไปในลกัษณะถ้อยทีถ้อยอาศยัและร่วมมือมากกว่าทรัมป์ซึ่ง
เป็นผลดีตอ่บรรยากาศการค้าและการลงทนุระหวา่งประเทศ นกัลงทนุตา่งชาติเข้าซือ้สทุธิในตลาดหุ้นไทยกว่า 3 หม่ืนล้านบาท 
โดยเฉพาะหุ้ นกลุ่มวัฏจักร ยังมีข่าวดีเร่ืองการพัฒนาวัคซีน โดยบริษัทผู้ พัฒนาหลายแห่งรายงานว่าวัคซีนของตนมี
ประสิทธิภาพในการการป้องกนัไวรัสสงูกว่า 90% โมเมนตมัของตลาดยงัดีขึน้ต่อเน่ืองในเดือนธันวาคม 2563 เม่ือหน่วยงาน
องค์การอาหารและยาของหลายประเทศทยอยอนมุติัการใช้วคัซีนฉกุเฉินและเร่ิมฉีดให้แก่ประชาชน แต่ดชันีเผชิญแรงเทขาย
เป็นระยะจากความต่ืนตระหนกต่อการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสในประเทศและพบการกลายพนัธุ์ของไวรัสท่ีมีประสิทธิภาพ
การระบาดเร็วขึน้ ดชันีปิดท่ี 1,449.35 จดุ ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2563 
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สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนมกราคม 2563 – เดือนธันวาคม 2563 ดชันีปรับตวัลง -8.26% กลุม่อตุสาหกรรม
ท่ีปรับตวัลงมากท่ีสดุ ได้แก่ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ -26.48%, กลุ่มธนาคาร         
-23.59%, และกลุ่มท่องเท่ียวและสันทนาการ -18.98% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวขึน้มากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ +379.11%, กลุ่มธุรกิจการเกษตร +61.53% และกลุ่มยานยนต์ +10.94% นกัลงทนุต่างชาติขายสทุธิจํานวน 
2.64 แสนล้านบาท. 

 

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 

กองทนุฯ -12.6941% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน*  -5.1434% 

        *ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) 

 
เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด หุ้นทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจดัการใคร่ขอ

แจ้งให้ทราบว่า กองทนุดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 1,449,832,829 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั  
80.7851 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) 

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุทา่นท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด หุ้นทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ 

และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงั
รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้
จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
 

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 หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม  

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ* 

2 นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ 

3 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

4 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

5 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ* 

6 นายธนกร ธรรมลงกรต 

*   ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธ.ค. 2545 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 31 ธ.ค. 2563 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- ดชันีชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

-  ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน 
มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ    22,543.03                        1.6050 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์              291.43                        0.0208 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                       -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน         1,803.44                        0.1284 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                        -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                          -                                   -   

คา่สอบบญัชี                   51.20                        0.0036 

คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์                  894.73                        0.0637 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*                      8.40                        0.0006 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **   25,592.23                  1.8221 

 หมายเหต ุ  *   คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

   **   ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 
จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั  146,127.84 16.33

2 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 96,084.52 10.74

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 91,914.07 10.27

4 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 85,048.84 9.51

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั  80,299.63 8.97

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 71,393.97 7.98

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 61,513.31 6.88

8 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 60,105.70 6.72

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 45,425.69 5.08

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 34,557.51 3.86

11 อ่ืนๆ 122,258.72 13.66

   รวม  894,729.80                  100.00 
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%NAV

97.14

97.14

10.63

2.04

1.86

1.47

1.01

2.43

1.83

4.48

4.12

0.35

4.49

2.37

2.13

9.73

0.93

5.75

1.26

1.79

3.58

0.74

0.79

0.66

1.40บมจ.ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 20,283,648.00

บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 10,680,440.00

บริการรับเหมาก่อสร้าง 51,878,762.00

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 9,521,190.00

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 11,393,484.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 83,361,575.00

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 13,521,225.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 25,927,250.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 18,317,775.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 34,295,300.00

เคมีภณัฑ์และพลาสติก 65,159,900.00

พาณิชย์ 141,127,825.00

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 30,864,600.00

วสัดกุ่อสร้างและตกแตง่ 64,879,850.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 26,567,700.00

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากดั (มหาชน) 5,080,250.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 59,799,600.00

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 21,258,900.00

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 26,916,600.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 35,262,500.00

ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 14,578,740.00

หุ้นสามัญ 1,408,244,104.00

ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 29,565,750.00

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1,408,244,104.00

ธนาคาร 154,150,190.00

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
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0.38บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 5,464,400.00

เวชภณัฑ์และเคร่ืองสาํอาง 5,464,400.00

บริษัท วีจีไอ จํากดั (มหาชน) 2,344,790.00

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) 15,911,875.00

บมจ เอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) 16,263,850.00

บรรจภุณัฑ์ 16,263,850.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 48,571,875.00

บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 89,126,400.00

สือ่และสิง่พิมพ์ 18,256,665.00

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 9,903,416.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 15,300,000.00

การแพทย์ 70,170,400.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 147,601,691.00

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากดั (มหาชน) 54,870,400.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 35,114,725.00

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 16,098,700.00

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากดั (มหาชน) 1,402,960.00

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 15,119,450.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 58,537,225.00

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 20,978,010.00

อาหารและเคร่ืองดื่ม 67,735,835.00

บริษัท ราชธานีลสิซิ่ง จํากดั (มหาชน) 18,179,200.00

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 55,530,900.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 126,131,500.00

เงินทนุและหลกัทรัพย์ 97,694,435.00

บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 14,794,000.00

บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 22,253,000.00

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 29,657,750.00

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 39,548,475.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) 19,388,875.00

ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 19,197,900.00

พลงังานและสาธารณปูโภค 307,304,500.00

บริษัท เคซีอี  อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 19,197,900.00

หุ้นสามัญ 1,408,244,104.00

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1,408,244,104.00

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
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4.00
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0.24
4.60

4.40

0.20
-1.74

0.12

-1.86
100.00มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,449,763,919.11

หนีส้นิอ่ืน -26,931,261.32

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 63,778,274.57

เงนิฝาก 66,692,424.43

ทรัพย์สนิอื่น 1,758,652.00

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 2,914,149.86
อื่นๆ -25,172,609.32

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 12,901,520.00

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 87,953,025.00

บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 3,526,300.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 13,352,940.00

เย่ือกระดาษและกระดาษ 5,570,500.00

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 4,150,816.00

ขนสง่ 117,733,785.00

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 5,570,500.00

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 12,376,800.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 9,475,025.00

บริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) 5,586,250.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 9,036,765.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 17,427,960.00

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 58,053,616.00

หุ้นสามัญ 1,408,244,104.00

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1,408,244,104.00

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

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

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั  จํากดั  

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

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 
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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ 

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 
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 

 
 

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

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
 

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

 
 
 

-ไมมี่-
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ 

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 
ความเหน็ชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
(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 


