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สารจากบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
 ในรอบบญัชีท่ีผ่านมา ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 กองทนุเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 1 
เป็นกองทนุท่ีมีนโยบายการลงทนุท่ีเน้นคุ้มครองเงินต้นของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในตราสารหนีภ้าครัฐ 
ท่ีมีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับการครบกําหนดการรับซือ้คืนกองทุนในงวดถัดไป เพ่ือการคุ้มครองเงินต้น ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนใน      
หุ้นทนุ เพ่ือเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ สิน้เดือนธันวาคม 2564 กองทนุมีสดัสว่นการลงทนุ ดงันี ้ตราสารภาครัฐบาล 
(พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรท่ีกระทรวงการคลังคํา้ประกัน ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย) ร้อยละ 97.7            
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ เงินฝากสถาบนัการเงินร้อยละ 2.3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และหุ้นทนุร้อยละ 0.0 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ   
 
 เม่ือเปรียบเทียบรอบบญัชี ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 (รอบปีบญัชี 2564) กบัรอบบญัชี ระหว่าง
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563 (รอบปีบญัชี 2563) สดัสว่นการลงทนุในตราสารหนีภ้าครัฐบาลของรอบปีบญัชี 2564 
อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 97.7 เพิ่มขึน้จากรอบปีบญัชี 2563 ท่ีอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 87.2 สดัสว่นการลงทนุในเงินฝากสถาบนัการเงินลดลง
จากร้อยละ 3.7 ในรอบปีบญัชี 2563 เป็นร้อยละ 2.3 ในรอบปีบญัชี 2564 และทางกองทนุได้ลดสดัส่วนการลงทนุในหุ้นทนุจาก
รอบปีบญัชี 2563 ท่ีร้อยละ 9.1 เป็น ร้อยละ 0.0 ในรอบปีบญัชี 2564 

 
เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด มุง่รักษาเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 1 ครบรอบปีบญัชีในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทขอ

เรียนให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่วทราบว่า กองทนุมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 44,285,900.18 บาท หรือคิดเป็น
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 16.7512 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564) 

 
บริษัทขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพ่ือ

การเลีย้งชีพ 1 และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสุดของท่านด้วย
ความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 
 

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

 

รายช่ือกรรมการ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2565) 

1. นายลี ไหว ไฟ                                                    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4. นางสาวอมัพร ทรัพย์จินดาวงศ์    กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
     และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

คณะผู้บริหาร (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2565) 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ  
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา            ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการอาวโุส 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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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

                              สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย 

2 นายวีรยทุธ ห์ลีละเมียร* 

3 นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ 

4 นายสทิธิศกัด์ิ               ณฐัวฒิุ* 

5 นางสาวปราณี             ศรีมหาลาภ 

6 นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ* 

7 นายธนกร                    ธรรมลงกรต 

8 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ* 

9 นางสาวช่ืนสมุน           พรสกลุศกัด์ิ 

10 นายวีรชยั                    จนัเป็ง* 

11 นางสาวศรสวรรค์         เติมวฒิุกลุ 

12 นางสาวเบญจพร         เลิศเศรษฐศาสตร์* 

       * ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน    20 ธ.ค. 45 

วันสิน้สุดรอบบัญชี        31 ธ.ค. 64 
 

 

  หมายเหต ุ     1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
                          2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
                       3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกว่าหรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- ดชันีชีว้ดั  : อตัราผลตอบแทนของสนิทรัพย์คุ้มครองเงินต้น (Core Asset Index Return)  
-    ความผนัผวนของสว่นตา่งผลการดําเนินงานและดชันีชีว้ดั  

- Tracking Error : TE 1 ปี คือ 0.75% 
-Tracking Difference : TD  1 ปี คือ -0.26%   

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดําเนินงาน
ในอนาคต 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) จาํนวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ               478.92                        1.0700 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                 9.58                        0.0214 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                        -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน                  47.89                        0.1070 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                           -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                         -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                         -                                   -   

คา่สอบบญัชี                 31.00                        0.0693 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*                  0.70                        0.0016 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **           568.09                  1.2693 

 หมายเหต ุ  * คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

                   ** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี),ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  
  

ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน)          4,447.69                              56.08 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)                1,440.42                              18.16 

3 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั                    773.98                                9.76 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั                    456.49                                5.76 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั                   167.06                                2.11 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั                   160.26                                2.02 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)               144.61                              1.82 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)                110.63                                1.39 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน)                    106.98                                1.35 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)                88.54                              1.12 

11 อ่ืนๆ                    33.81                                0.43 

   รวม               7,930.47                     100.00 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทนุเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 1 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

12.47% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 1 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดยสถาบัน

ในต่างประเทศ 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย

สถาบันในประเทศ 

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

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) Baa2 (Moody) / BBB (S&P) AA+ (Fitch)  
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 
 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

1 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลู 
ในการประกอบ 
การตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั 
4 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั
5 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั
6 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
7 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)
8 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)
9 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 
11 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
12 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
13 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 
14 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
15 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

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 

กองทนุเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 1 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

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 1 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

--ไมมี่-- 

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

กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 1 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

 
 

  

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 


