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สำรบริษทัจดักำร 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 
ในรอบบญัชีที่ผ่ำนมำ : ระหว่ำงวนัที่ 1 กุมภำพนัธ์ 2557 – วนัที่ 31 มกรำคม 2558 ภำพรวมกำรลงทุนใน

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยช่วงเดือนกมุภำพนัธ์ 2557 – มกรำคม 2558 SET index เป็นกำรฟืน้ตวัตอ่เนื่องจำกเดือน 

มกรำคม 2557 จำกระดับ 1,280 จุด หลงั SET index ปรับตัวลงมำมำก จำกควำมกังวลด้ำนปัญหำกำรเมืองและ

กำรชมุนมุของกลุม่ กปปส. ที่ยืดเยือ้ตัง้แต่ปลำยปี 2556 แต่อย่ำงไรก็ดีตลำดมีมลูค่ำที่น่ำสนใจต่อนกัลงทนุระยะยำวมำก

ขึน้ แม้ว่ำกำรเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัที่ 2 กมุภำพนัธ์ 2557 ต้องเผชิญกบัควำมไม่เรียบร้อยในหลำยๆ ด้ำน รวมถึงควำมวุ่นวำย และ

ผลค ำตดัสินของศำลรัฐธรรมนญูที่ว่ำกำรเลือกตัง้ไม่เป็นไปตำมประชำธิปไตยสง่ผลให้ทำงออกต่อปัญหำกำรเมืองไทยที่

ยืดเยือ้มำนำนเหลอืน้อยลง ท้ำยที่สดุคณะรักษำควำมสงบแหง่ชำติ (คสช.) น ำโดย ผบ.ทบ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ประกำศ

แถลงกำรณ์รัฐประหำรในวนัที่ 22 พฤษภำคม 2557 ในช่วงแรก SET index ตอบรับต่อข่ำวในเชิงลบ เนื่องจำกควำมไม่แน่นอน

ทัง้กำรเมือง เศรษฐกิจ และควำมกงัวลของนกัลงทนุต่ำงชำติ แต่อย่ำงไรก็ดี  ภำวะกำรลงทนุกลบัมำดดูีขึน้ อย่ำงน้อยจำก

ปัญหำทำงตนัทำงกำรเมืองที่หมดไป สง่ผลให้ SET index สำมำรถปรับฟืน้ตวัขึน้ได้ หลงัจำกนัน้ แม้ว่ำจะมีควำมผิดหวงั

ด้ำนกำรเลื่อนกำรประมลูคลื่นควำมถ่ี 1800/900MHz จำกประกำศของ คสช. แต่อย่ำงไรก็ดี ควำมหวงักำรลงทนุโครงกำร

โครงสร้ำงพืน้ฐำนที่ทำง คสช. น ำกลบัมำพิจำรณำใหม่อีกครัง้ มลูค่ำ 3.0 ล้ำนล้ำนบำท ซึ่งเน้นไปที่โครงกำรขนสง่ทำงรำง

และทำงถนน นอกจำกนีก้ำรหำรือเก่ียวกับแผนกำรปฏิรูปด้ำนพลงังำน-พลงังำนทำงเลือกของไทย กำรอนุมตัิโครงกำร

ลงทนุภำคเอกชนกวำ่ 7 แสนล้ำนบำท ในช่วงเวลำไมก่ี่เดือน ได้เป็นปัจจยัหนนุภำวะกำรลงทนุตัง้แตก่ลำงปี 2557 เป็นต้นมำ 

ด้ำนควำมคืบหน้ำทำงกำรเมือง กำรจัดตัง้สภำนิติบญัญัติแห่งชำติ (สนช.) กำรโหวตเลือกนำยกรัฐมนตรี และกำรจัดตัง้

คณะรัฐมนตรี ที่ผำ่นพ้นไปด้วยดี มีกำรประกำศมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ ออกมำอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกบัแผนโรดแมพ

ในกำรปฏิรูปกำรเมืองที่ชดัเจน สร้ำงควำมมัน่ใจแก่นกัลงทนุได้ดี ด้ำนปัจจยัต่ำงประเทศเข้ำมำมีบทบำทต่อทิศทำงกำรลงทนุ

ในตลำดหุ้นไทยไม่น้อยเช่นกัน เร่ิมจำกควำมกังวลด้ำนกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจหลกัอย่ำงเช่น ยุโรป ญ่ีปุ่ น และจีน 

ที่กดดนัดชันีตลำดหุ้นปรับตวัลงทัง้ในเดือน ตุลำคม และ ธนัวำคม ซึง่ได้รับแรงกดดนัจำกกำรปรับตวัลงของรำคำน ำ้มนัดิบ

โลกด้วย แต่อย่ำงไรก็ดีธนำคำรกลำงยโุรป ญ่ีปุ่ น และจีนได้สง่สญัญำณและประกำศใช้มำตรกำรผ่อนคลำยทำงกำรเงินมำก

ขึน้ โดยทำงธนำคำรกลำงยโุรปได้ประกำศใช้มำตรกำร TLTRO ลดอตัรำดอกเบีย้นโยบำย และซือ้พนัธบตัรผ่ำนมำตรกำร 

QE ในขณะที่ธนำคำรกลำงญ่ีปุ่ นประกำศเพิ่มวงเงินมำตรกำรอดัฉีดสภำพคล่องเพิ่ม  (QQE) และรัฐบำลญ่ีปุ่ นเองได้

ประกำศยบุสภำ และเลอืกตัง้ใหม ่ด้ำนธนำคำรกลำงจีน เร่ิมมีกำรผอ่นคลำยนโยบำยรัดเข็มขดัมำกขึน้ เป็นปัจจยับวกที่เข้ำ

มำตลอดช่วงหลงัของปีจนถึงต้นปี 2558 สง่ผลให้ SET index ณ สิน้เดือน มกรำคม 2558 ปิดที่ระดบั 1,581.25 จดุ 
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สรุปภำวะตลำด SET index ช่วง เดือนกุมภำพนัธ์ 2557 – มกรำคม 2558 ดชันีให้ผลตอบแทนรวม 28.2 % (TRI) 
โดยหุ้นกลุ่มหลกัที่ให้ผลตอบแทนดีที่สดุได้แก่กลุ่มรับเหมำก่อสร้ำง +62.6% โรงพยำบำล +61.2% และขนส่ง +49.5% 
ในขณะท่ีกลุม่ปิโตรเคมี -12.0% ยำนยนต์ +6.3% และพลงังำน +7.6% ปรับตวัลงมำกที่สดุในช่วงเดียวกนั นกัลงทนุตำ่งชำติ
เป็นผู้ขำยสทุธิรวม 2.7 หมื่นล้ำนบำท 

 

 
 
 
          ดชันีอ้ำงอิงมำตรฐำน: SET Index 

เนื่องในโอกำสที่กองทนุเปิด ก ำไรเพิ่มพนู 2 ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัที่ 31 มกรำคม 2557 บริษัทจดักำรใคร่ขอแจ้ง   
ให้ทรำบวำ่ กองทนุดงักลำ่วมีมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ 147,719,315.79 บำท หรือคิดเป็นมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ำกบั 
7.8226 บำท ณ วนัท่ี 30 มกรำคม 2558 

บริษัทจดักำรขอขอบคณุทำ่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุท่ำนที่ให้ควำมไว้วำงใจในกำรลงทนุกบักองทนุเปิด ก ำไรเพิ่มพนู 2
และขอให้ค ำมั่นว่ำบริษัทจัดกำรจะบริหำรกองทุนให้มีประสิทธิภำพมำกที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่ำนด้วยควำม
ระมดัระวงัรอบคอบภำยใต้จรรยำบรรณวิชำชีพโดยเคร่งครัด ท่ำนสำมำรถติดตำมข่ำวกำรประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุเปิดได้จำกหนงัสอืพิมพ์รำยวนั หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 

 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 กุมภาพนัธ์ 2557 – 31 มกราคม 2558 

กองทนุเปิด ก ำไรเพิ่มพนู 2 27.2174% 

ดชันีอ้ำงอิงมำตรฐำน 25.0920% 
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รำยช่ือกรรมกำร และคณะผูบ้ริหำร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นำยออ่ง ซี เอ็ง กรรมกำร 
2. นำยทีโอ บนุ เคียต กรรมกำร 
3. นำยสญัชยั อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมกำร 
4. นำงสำวปิยพร รัตน์ประสำทพร กรรมกำร 
5. นำยวนำ พลูผล กรรมกำร 
   และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

 

คณะผู้บริหาร 

1. นำยวนำ พลูผล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2. นำงสำวณชัชำ สนุทรธำรำวงศ์ กรรมกำรผู้จดักำรอำวโุส สำยพฒันำธุรกิจ 
3. นำงสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมกำรผู้จดักำร สำยปฏิบตัิกำร 
4. นำงสำวศิริพรรณ สทุธำโรจน์ กรรมกำรผู้จดักำร สำยกำรลงทนุ 

 
 

ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  
ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสำร 0-2786-2377 
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กองทุนเปิด ก ำไรเพ่ิมพนู 2 

รำยช่ือผู้จดักำรกองทุนรวม 

ส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ ์2557 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2558 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นำงสำวศิริพรรณ สทุธำโรจน์ 

2 นำงสำวปรำณี ศรีมหำลำภ 

3 นำยชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

4 นำยสทิธ์ิศกัดิ ์ ณฐัวฒุ*ิ 

5 นำงสำวพชัรำภำ มหทัธนกลุ* 

6 นำยอรุณศกัดิ ์ จรูญวงศ์นิรมล* 

7 นำงสำวทิพย์วด ี อภิชยัสริิ* 

* ปฏิบตัิเป็นหน้ำที่เป็นผู้จดักำรกองทนุและผู้จดักำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (ถ้ำม)ี 
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ตำรำงสรปุผลกำรด ำเนินงำน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน 29 ธ.ค. 36 

วันสิน้สุดรอบปีบัญช ี 31 ม.ค. 58 
 

 
อัตราผลตอบแทนย้อนหลงั 

( ร้อยละ ) 
BENCHMARK* 

( ร้อยละ ) 

3 เดือน 
31 ต.ค. 57 - 30 ม.ค. 58 

-0.74 -0.18 

6 เดือน 
25 ก.ค. 57 - 30 ม.ค. 58 

0.62 2.42 

1 ปี 
31 ม.ค. 57 - 30 ม.ค. 58 

25.75 24.09 

3 ปี 
27 ม.ค. 55 - 30 ม.ค. 58 

60.92 46.92 

ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 
29 ธ.ค. 36 - 30 ม.ค. 58 

217.25 -5.24 

*  ดชันีตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET INDEX)  

- เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผล
กำรด ำเนินงำนของกองทนุรวมของสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ 

 - ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีของกองทนุรวม มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



กองทนุเปิด ก ำไรเพิ่มพนู 2  8 

กองทุนเปิด ก ำไรเพ่ิมพนู 2 

ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม 

ส ำหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ ์2557 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2558 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ ร้อยละของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร*              1,901.23                      1.34  

คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์*                 122.18                      0.09  

คำ่ธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร*                       -                           -    

คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน*                 182.52                      0.13  

คำ่ที่ปรึกษำกำรลงทนุ*                       -                           -    

คำ่ใช้จำ่ยในกำรสง่เสริมกำรขำย - ช่วงเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก*                       -                           -    

คำ่ใช้จำ่ยในกำรสง่เสริมกำรขำย - ภำยหลงัเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก*                       -                           -    

คำ่สอบบญัชี*                   53.10                      0.04  

คำ่ประกำศหนงัสอืพมิพ์ *                   68.37                      0.05  

คำ่ใช้จำ่ยอื่นๆ***                    2.30                         -    

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 2,329.70  1.65  

 หมำยเหต ุ *  คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยซึง่ได้รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มไว้ด้วย  

 **  ไมร่วมคำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์และคำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ ที่เกิดขึน้จำกกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์  

 ***  คำ่ใช้จำ่ยอื่นๆ ที่แตล่ะรำยกำร ไมเ่กินร้อยละ 0.01, ได้รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มไว้ด้วย  
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กองทุนเปิด ก ำไรเพ่ิมพนู 2 

รำยละเอียดเก่ียวกบัค่ำนำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรพัย ์

ส ำหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ ์2557 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2558 

      
ชื่อบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน)           135,081.90                       12.10  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั           126,664.16                       11.34  

3 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน)           123,871.82                       11.09  

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ ำกดั           107,016.77                         9.58  

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย)จ ำกดั              96,125.86                         8.61  

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)             76,669.12                         6.87  

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั              71,917.26                         6.44  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)             69,839.72                         6.25  

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ำกดั (มหำชน)             54,627.79                         4.89  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน             53,617.64                         4.80  

11 อื่นๆ           201,148.90                       18.01  

  รวม      1,116,580.94                   100.00  
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ข้อมลูอตัรำส่วนหมนุเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ก ำไรเพ่ิมพนู 2 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ ์2557 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2558 

 

2.624 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของธนำคำรหรือสถำบนักำรเงิน 
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กองทุนเปิด ก ำไรเพ่ิมพนู 2 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2558 
 

รายชื่อ อันดับความน่าเชื่อถอื 

ธนำคำร ซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สำขำกรุงเทพฯ A+ 

ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) AAA 

ธนำคำรทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) A 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีใ่ชบ้รกิารบุคคลอืน่ๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ขำ่วสำร และ 
บทวิเครำะห์ 

 
 
 

เพื่อใช้เป็นข้อมลูในกำร 
ประกอบกำรตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  

3 ธนำคำรออมสนิ 

4 ธนำคำร เดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ 

5 ธนำคำร สแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด จ ำกดั (มหำชน) 

6 ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส 

7 ธนำคำร โอเวอร์ซ-ีไชนีสแบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 

8 ธนำคำรแหง่โตเกียว-มิตซูบชิิ ยเูอฟเจ จ ำกดั 

9 ธนำคำร ซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สำขำกรุงเทพฯ 

10 ธนำคำร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ แบงก์ สำขำกรุงเทพฯ 

11 ธนำคำร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 

12 ธนำคำรดอยซ์แบงก์ 

13 ธนำคำร มซิูโฮ คอร์ปอเรท จ ำกดั 

14 ธนำคำร บีเอ็นพี พำรีบำส ์

15 ธนำคำร ซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิง้ คอร์ปอเรชัน่ 

16 ธนำคำร บำร์เคลย์ 

17 ธนำคำรในสหรัฐอเมริกำ 

18 ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

19 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

20 ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ ำกดั (มหำชน) 

21 ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

22 ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

23 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

24 ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

25 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

26 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 
27 ธนำคำรทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน)  
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ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

28 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ่วสำร และ 
บทวิเครำะห์ 

 

เพื่อใช้เป็นข้อมลูในกำร 
ประกอบกำรตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

29 ธนำคำร ยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) 

30 ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) 

31 ธนำคำรไทยเครดติเพื่อรำยยอ่ย จ ำกดั (มหำชน) 

32 ธนำคำรไอซีบซีี (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

33 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

34 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน) 

35 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

36 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

37 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จ ำกดั (มหำชน) 

38 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ำกดั 

39 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

40 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

41 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

42 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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รำยช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรท ำธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ ์2557 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2558 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ีรำยช่ือบคุคลที่เก่ียวข้องกบักำรท ำธุรกรรมของกองทนุรวม 

หมำยเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดกำรท ำธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที ่
บริษัทจดักำรโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจดักำรท่ี http://www.uobam.co.th  
หรือที ่Website ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

 

http://www.uobam.co.th/
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ข้อมลูกำรลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน 

กองทุนเปิด ก ำไรเพ่ิมพนู 2 

ในรอบปีบญัชี ระหว่ำงวนัท่ี 1 กมุภำพนัธ ์2557 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2558 
 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การด าเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-ไมม่ี-  -  -  -  -  - 
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ข้อมูลกำรใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ในนำมกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่ำสดุ 
 
 

ผู้ลงทนุสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดแนวทำงกำรใช้สทิธิออกเสยีงได้ที่ 
Website ของบริษัทจดักำร http://www.uobam.co.th 
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ข้อมลูกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ก ำไรเพ่ิมพนู 2 
ณ วนัท่ี 30 มกรำคม 2558 

 

--ไมม่-ี- 

หมำยเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสำมำรถตรวจสอบข้อมลูกำรถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที ่website ของบริษัทจดักำร http://www.uobam.co.th 
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งบการเงนิ
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสำร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 

 


