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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 

   ตลาดหุ้นไทยฟืน้ตวัจากจดุต่ําสดุช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 หลงันกัลงทนุต่ืนตระหนกต่อสถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “COVID-19” ท่ีลุกลามไปทั่วโลกส่งผลให้เกิดแรงเทขายในสินทรัพย์ลงทุนทั่วโลก กิจกรรมทางเศรษฐกิจ          
จะลดลงอย่างมากหลงั รัฐบาลทยอยประกาศใช้มาตรการควบคมุการระบาดอย่างเข้มงวด เช่น การสัง่ปิดกิจการชัว่คราวเพ่ือลด
การรวมตวัของฝงูชน, การระงบัเท่ียวบินระหว่างประเทศ, การจํากดัการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น มาตรการล็อกดาวน์       
ทัว่ประเทศ ส่งผลจํานวนผู้ ติดเชือ้ในประเทศลดลงได้เร็ว ซึง่กลบัมาช่วยหนนุบรรยากาศการลงทนุได้อีกครัง้ ดชันีจึงดีดกลบัขึน้มา
ตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 จนถึงช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2563 ประกอบกับทัง้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย เร่งออก
มาตรการบรรเทาผลกระทบแก่ทัง้ภาคธุรกิจและประชาชน อย่างไรก็ตาม การระบาดท่ียงัคงรุนแรงต่อเน่ือง ในต่างประเทศสะท้อน
จากจํานวนผู้ ติดเชือ้รายวนัทัว่โลกท่ียงัพุ่งสงูขึน้ ได้กดดนัภาวะการลงทนุในตลาดหุ้น ดชันีจึงได้อ่อนตวัลงมาตัง้แต่คร่ึงหลงัของ
เดือนมิถนุายน 2563 การชมุนมุทางการเมืองท่ีตงึเครียดขึน้เร่ือยๆ โดยเฉพาะเหตกุารณ์สลายการชมุนมุในเดือนตลุาคม 2563 และ
ผลประกอบการ ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ท่ีออกมาย่ําแย ่(ลดลงทัง้ YoY และ QoQ) ทําให้นกัลงทนุเลือกท่ีจะลดการถือครองหุ้น
เพ่ือรอดสูถานการณ์ ทิศทางตลาดเปล่ียนไปอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายน 2563 จากข่าวดีมากมายท่ีทยอยเข้ามา ผลการนบั
คะแนนเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บ่งชีว้่านายโจ ไบเดน ผู้ ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะเป็นผู้คว้า
ตําแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป ส่งผลให้เม็ดเงินลงทนุจากต่างชาติไหลเข้ามายงัประเทศตลาดเกิดใหม่ เพราะนกัลงทนุทัว่โลก
คาดวา่นโยบายตา่งประเทศของไบเดนเป็นไปในลกัษณะถ้อยทีถ้อยอาศยัมากกว่าทรัมป์ ซึง่เป็นผลดีต่อบรรยากาศการค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศ ยงัมีข่าวดีเร่ืองประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกัน COVID-19 ซึ่งบางย่ีห้อสามารถป้องกันไวรัสได้ถึง 90%       
โมเมนตมัของตลาดหุ้นยงัคงดีตอ่เน่ืองในเดือนธนัวาคม 2563 หลงัหน่วยงานองค์การอาหารและยาของหลายประเทศทยอยอนมุติั
การใช้วคัซีนฉกุเฉินและเร่ิมฉีดให้แก่ประชาชน ทําให้นกัลงทนุมีความหวงัตอ่การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจมากขึน้ การปรับตวัขึน้มากว่า 
100%MoM ของราคาหุ้น DELTA เป็นอีกปัจจยัท่ีหนนุตลาดหุ้นปรับตวัขึน้มาแรงในเดือนธันวาคม 2563  ถึงอย่างนัน้ ดชันีปรับตวั
ลงมาในเดือนมกราคม 2564 จากความต่ืนตระหนกต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกท่ีสองในประเทศรัฐบาลจึง
ประกาศใช้มาตรการควบคมุการระบาดตามระดบัความเส่ียงของแต่ละพืน้ท่ี การเร่งควบคมุการระบาดของรัฐบาลประกอบกับ
ปัจจยัหนนุจากตา่งประเทศทัง้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามลูค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการปรับตวัขึน้
ของราคาสินค้าโภคภณัฑ์ในตลาดโลก ทําให้ตลาดหุ้นไทยยงัรักษารูปแบบการฟืน้ตวัต่อเน่ืองได้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 สว่นใน
เดือนมีนาคม 2564 ตลาดหุ้นได้ประเด็นหนุนจากการปรับประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปีนีข้ึน้หลัง         
ผลประกอบการ ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563  คอ่นข้างดีกวา่ท่ีคาด ดชันีปิดท่ี 1,587.21 จดุ ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 

 

 สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนเมษายน 2563 – เดือนมีนาคม 2564 ดชันีปรับตวัขึน้ +40.98% ดชันีกลุม่อตุสาหกรรม
ท่ีปรับตวัขึน้มากท่ีสดุ ได้แก่ กลุ่มชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +444.24% กลุ่มธุรกิจการเกษตร +178.52% และกลุ่มการเงิน +103.26% 

ด้านดชันีกลุม่อตุสาหกรรมท่ีปรับตวัลงมากท่ีสดุ ได้แก่ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ -1.94% 
และ กลุม่ ICT -0.32% นกัลงทนุตา่งชาติขายสทุธิจํานวน 1.79 แสนล้านบาท 
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กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
กองทนุฯ 24.4201% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน* 47.9858% 

*ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 
 

เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทจดัการ
ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุดงักลา่วมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 879,179,072.16 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย
เทา่กบั 18.0490 บาท 

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด 70/30 ปันผล 

หุ้นระยะยาว และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่าน  ด้วย
ความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ทา่นสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนเปิดได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
 

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 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว 

 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม  

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

2 นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย 

3 นายวีรยทุธ ห์ลีละเมียร* 

4 นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ* 

5 นายสทิธิศกัด์ิ ณฐัวฒิุ* 

6 นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

7 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

8 นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ 

9 นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ* 

10 นายธนกร ธรรมลงกรต 

11 นางสาวนพรัตน์        ประมวลวลัลกิลุ* 

12 นางสาวนนัทนชั  กิติเฉลมิเกียรติ 

13 นางสาวช่ืนสมุน  พรสกลุศกัด์ิ 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน 26 ม.ิย. 50 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 31 มี.ค. 64 

 
 

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

- ตวัชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET Total Return Index) 

-    เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ  
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

 

 
 
 
 
 



กองทนุเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว 7 

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ        17,610.53                        2.1400 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์              176.11                        0.0214 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                       -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน        1,056.63                        0.1284 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                    -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                     -                                   -  

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                         -                                   -   

คา่สอบบญัชี                 46.00                        0.0056 

คา่ใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล                -                                   -   

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*                14.71                        0.0018 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **           18,903.98                  2.2972 

 หมายเหต ุ   *    คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

                   **   ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี),ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว 8 

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

  
  

ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)        355,611.64                            16.24 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั        256,982.58                   11.73 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั        249,506.68                          11.39 

4 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั     224,969.01                       10.27 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)   214,528.28                        9.79 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)      209,246.60                         9.55 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)      173,588.33                       7.93 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)      165,930.80                      7.58 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)        93,544.41                     4.27 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน)       78,690.47                      3.59 

11 อ่ืนๆ   167,701.87                    7.66 

   รวม         2,190,300.67                     100.00 
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กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

ณ วนัท่ี 31  มีนาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 9,889,817.60

บริษัท ดโูฮม จํากดั (มหาชน) 5,583,500.00

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 2,918,400.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) 7,186,880.00

บริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) 10,265,600.00

บริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 3,269,525.00

บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 13,909,150.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 28,413,275.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 16,287,000.00

เคมีภณัฑ์และพลาสติก 35,814,800.00

พาณิชย์ 81,436,147.60

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 19,527,800.00

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 2,225,808.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 9,277,650.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 16,558,500.00

วสัดกุ่อสร้างและตกแตง่ 16,558,500.00

ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 6,137,820.00

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 8,119,100.00

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 3,583,400.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 18,843,500.00

1,608,200.00

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 6,577,500.00

ธนาคาร 89,186,778.00

ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 18,357,000.00

ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 16,065,000.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ

หุ้นสามัญ 611,419,357.35

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 1,608,200.00

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 611,419,357.35

ธุรกิจการเกษตร
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กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

ณ วนัท่ี 31  มีนาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1,539,090.00

บริษัท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) 2,111,850.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 13,178,750.00

บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 3,684,330.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด ซพัพลาย์ จํากดั (มหาชน) 4,472,510.00

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากดั (มหาชน) 1,634,610.00

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากดั (มหาชน) 4,520,904.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 10,707,400.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 9,507,850.00

อาหารและเคร่ืองด่ืม 36,128,990.00

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 2,452,100.00

เงินทนุและหลกัทรัพย์ 32,864,604.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 5,348,700.00

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 9,835,500.00

บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 15,561,000.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 41,410,000.00

บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 8,723,700.00

บริษัท สตาร์ ปิโตเลียม รีไฟน์น่ิง จํากดั (มหาชน) 6,087,600.00

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 13,744,045.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 7,597,359.00

บรืษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากดั (มหาชน) 3,048,800.00

บริษัทปตท.นํา้มนัและการค้าปลีก จํากดั (มหาชน) 12,979,528.50

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 5,933,775.00

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 2,958,675.00

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 6,212,400.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จํากดั (มหาชน) 4,774,000.00

บริษัท เคซีอี  อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 5,919,200.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จํากดั (มหาชน) 3,066,375.00

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 4,961,880.00

พลงังานและสาธารณปูโภค 133,992,762.50

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 616,200.00

บริการรับเหมาก่อสร้าง 616,200.00

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 7,308,000.00

ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 16,293,575.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 611,419,357.35

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 611,419,357.35
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กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

ณ วนัท่ี 31  มีนาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 3,547,800.00

บริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) 7,757,500.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 3,157,515.00

การทอ่งเท่ียวและสนัทนาการ 3,547,800.00

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 3,314,352.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 3,382,500.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 6,128,431.00

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 9,733,575.00

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากดั (มหาชน) 5,728,320.00

บรรจภุณัฑ์ 8,902,088.25

บริษัท วีจีไอ จํากดั (มหาชน) 2,206,175.00

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 39,202,193.00

บมจ เอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั มหาชน 8,902,088.25

สื่อและสิง่พิมพ์ 8,504,115.00

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 613,600.00

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) 3,320,040.00

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากดั (มหาชน) 2,977,900.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 7,743,000.00

บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 17,228,550.00

ประกนัชีวิตและประกนัภยั 613,600.00

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 4,393,350.00

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) 1,659,200.00

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากดั (มหาชน) 16,141,680.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 29,364,900.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จํากดั (มหาชน) 4,771,864.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 1,487,640.00

การแพทย์ 24,060,384.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ

หุ้นสามัญ 611,419,357.35

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 611,419,357.35
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

หนีสิ้นอ่ืน -3,435,196.12

อ่ืนๆ 527,330.71

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 206,681.34

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 46,823,826.55

เงนิฝาก 47,030,507.89

อายคุงเหลือมากกว่า 10 ปี 0.00

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 879,179,072.16

ทรัพย์สนิอ่ืน 3,962,526.83

อายคุงเหลือ 3-5 ปี 0.00

พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครัง้ท่ี 12 22,148,928.06

อายคุงเหลือ 7 -10 ปี 0.00

อายคุงเหลือ 5-7 ปี 0.00

พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนีเ้งินกู้ โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครัง้ท่ี 1 20,458,247.20

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยรุ่นท่ี 2/3ปี/2562 50,718,882.50

พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี ้ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครัง้ท่ี 3 30,975,391.80

พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี ้ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครัง้ท่ี 3 10,325,130.60

พนัธบตัรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครัง้ท่ี 1 5,134,288.40

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท่ี 43/182/63 59,966,188.93

อายคุงเหลือ 1-3 ปี 134,626,580.16

พนัธบตัรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครัง้ท่ี 4 10,339,581.32

พันธบัตรรัฐบาล 220,201,876.21

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 3,021,180.00

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยรุ่นท่ี 1/3ปี/2562 10,135,237.40

อายคุงเหลือน้อยกวา่ 1 ปี 85,575,296.05

บริษัท เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 3,187,600.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 2,087,295.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จํากดั (มหาชน) 2,948,720.00

บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) 4,434,750.00

ขนสง่ 52,723,720.00

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 2,219,875.00

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 34,824,300.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 611,419,357.35

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 611,419,357.35
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

104.73% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

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

.
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                 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ
ผลประโยชน์

1 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลู
ในกาประกอบการ
ตดัสนิใจลงทนุ 

 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั

4 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต 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 เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน)

11 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (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 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 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 

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 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 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว 

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2564 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--ไมมี่--
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว 

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

แก้ไขตามประกาศ
ทน.62/2563 

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 


