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สารจากบริษทัจดัการ 
 

 
เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 – 29 กมุภาพนัธ์ 2563 

 ช่วงคร่ึงแรกของเดือนกนัยายน 2562 ตลาดหุ้นไทยฟืน้ตวัจากเดือนสงิหาคม 2562 ที่ปรับตวัลงจากความขดัแย้งทางการค้า
ระหวา่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กลบัมาคกุรุ่นอีกครัง้ ประธานาธิบดีทรัมป์เร่ิมประกาศเก็บภาษีน าเข้าสินค้า
จีนอีกมูลค่ารวม 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ด้วยอตัราร้อยละ 10 โดยจะให้เร่ิมมีผลในวนัที่ 1 กันยายน 2562 และ วนัที่ 15 
ธันวาคม  2562 แต่สาธารณรัฐประชาชนจีนขึน้อตัราภาษีโต้กลบั (เก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากสหรัฐอเมริกามลูค่ารวม 7.5 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในอตัราระหว่างร้อยละ 5-25) ท าให้อตัราภาษีถกูปรับขึน้เป็นร้อยละ 15  และประเทศสหรัฐอเมริกายงัมีแผน
ปรับขึน้อตัราภาษีเป็นร้อยละ 30 ในเดือนตลุาคม 2562 จากที่ขึน้ไปก่อนหน้ากบัสินค้าน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมลูค่า 2.5 
แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา แตม่ีอนัต้องเลือ่นออกไป  เพราะทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะเจรจาท าข้อตกลงการค้าเฟสแรก ตัง้แต่คร่ึงหลงั
ของเดือนกนัยายน 2562 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลงสลบักบัการฟืน้ตวัระยะสัน้ไปจนถึงสิน้ปี สภาวการณ์ลงทนุถกูกดดนัจากความกงัวล
ตอ่ความไมแ่นน่อนของผลการเจรจาการค้าระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกา กบัสาธารณรัฐประชาชนจีน และผลประกอบการของบริษัท
จดทะเบียนที่มีแนวโน้มออ่นตวัลงในไตรมาสที่สาม นกัวิเคราะห์ในตลาดปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการในไตรมาสที่สีแ่ละปีหน้าลง 
เช่นเดียวกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนบางแห่งที่ประเมินว่าผลประกอบการในปี 2563 อาจไม่ค่อยสดใสนกั ประกอบกบัมีเร่ือง
ร้ายเกิดขึน้กบับริษัทจดทะเบียนท่ีมีมลูคา่ตลาดคอ่นข้างมาก ท าให้ราคาหุ้นของบริษัทดงักลา่วปรับลดลงแรง ดีที่มีเม็ดเงินลงทุนจาก
กองทุน LTF และ RMF เข้ามาช่วยพยงุตลาดในช่วงปลายปี ตลาดหุ้นเร่ิมเคลื่อนไหวผนัผวนมากขึน้ในเดือนมกราคม 2563 ตาม
ทิศทางราคาน า้มนัที่ได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวนัออกกลางหลงัสหรัฐอเมริกา ลอบสงัหารผู้น าทางทหารของอิหร่าน 
และเร่ิมทิง้ตวัอย่างหนกัตัง้แต่ช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 จนถึงสิน้เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 จากความกังวลต่อสถานการณ์การ
ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงขึน้ ไวรัสเร่ิมต้นระบาดในเมืองอู่ฮั่นของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงต้นเดือนมกราคม 
2563  ก่อนจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างในประเทศ จ านวนผู้ติดเชือ้พุ่งขึน้อย่างรวดเร็วในสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือน
กุมภาพนัธ์ 2563 จนน าไปสู่มาตรการปิดเมืองและจ ากดัการเดินทางระหว่างประเทศของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อควบคุม
การระบาดอยา่งเข้มงวดจนจ านวนผู้ติดเชือ้รายใหมเ่ร่ิมลดลง ท าให้เศรษฐกิจในภมูิภาคได้รับความเสยีหายอยา่งหนกัตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ลดลง ภาคการทอ่งเที่ยวทัง้ธุรกิจโรงแรมและสายการบินต่างได้รับผลกระทบอย่างหนกัจากจ านวนนกัท่องเที่ยวจีนท่ีหายไป 
ภาคการผลิตก็ได้รับผลกระทบจากห่วงโซ่อปุทานท่ีหยุดชะงกัหลงัโรงงานหลายแห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีนหยดุการผลิตชั่วคราว 
ดชันี SET ปิดที่ 1,340.52 จดุ ณ สิน้เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 
 
 สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งเดือนกนัยายน 2562 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ดชันีปรับตวัลงกว่าร้อยละ 19.00 มีเพียงกลุม่
อตุสาหกรรมชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกที่ร้อยละ 5.59 ในขณะท่ีกลุม่ท่องเที่ยวและสนัทนาการลดลงร้อยละ 34.56, 
กลุม่สื่อและสิ่งพิมพ์ลดลงร้อยละ 34.26 และกลุม่รับเหมาก่อสร้างลดลงร้อยละ 28.43 ให้ผลตอบแทนน้อยที่สดุในช่วงเดียวกัน นกัลงทุน
ตา่งชาติเป็นผู้ขายสทุธิจ านวน 8.86 หมื่นล้านบาท 
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กองทุนเปิด บรรษัทภบิาล หุ้นระยะยาว 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 กนัยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 

กองทนุฯ -16.5162% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน  -17.2815% 
เกณฑ์มาตรฐาน : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

 
เนื่องในโอกาสที่กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัทจดัการใคร่ขอ

แจ้งให้ทราบวา่ กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 11,712,242,276.82 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ตอ่หนว่ยเทา่กบั 49.1939 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563) 

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุทา่นที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 

และขอให้ค ามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสทิธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของทา่นด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 
 

(นายวนา พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
รายชื่อกรรมการ  

1. นายล ีไหว ไฟ                                                    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
     และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ  
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา           ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์  
เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 
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กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

2 นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

3 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

4 นายสทิธิศกัดิ ์ ณฐัวฒุ*ิ 

5 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ* 

6 นายชยัพฤกษ์          กลุกาญจนาธร* 

7 นายธนกร ธรรมลงกรต 

*   ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี  
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    27 ต.ค. 47 

วันสิน้สุดรอบบัญชี        29 ก.พ. 63 
 

 
 

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

- ตวัชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ด้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  

จ านวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ    102,687.15                       1.6050  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์               1,369.16                     0.0214  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                          -                                  -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน        8,214.97                       0.1284  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ               -                                   -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                         -                               -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                                -                                -    

คา่สอบบญัชี                38.59                      0.0003  

คา่ประกาศหนงัสอืพมิพ์   -                                   -    

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ*  48.90                       0.0004  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **           112,358.77                  1.7555  

 หมายเหต ุ * คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

 ** ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 

                           ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
    

 
ชื่อบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)    2,677,312.48                          14.73  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)           1,906,192.11                  10.49  

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั  1,859,464.49                     10.23  

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   1,714,457.85       9.43  

5 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1,629,861.70                        8.97  

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)           1,526,780.14        8.40  

7 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั           1,217,785.07                      6.70  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1,177,817.47                         6.48  

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย)จ ากดั            1,165,722.06                           6.41  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั             748,090.65                      4.12  

11 อื่นๆ        2,551,846.08                    14.04  
  รวม       18,175,330.10                          100.00  
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กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่   29  กุมภาพันธ์  2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมืเงนิและการก่อภาระผกูพัน

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 9,904,682,639.20

ธนาคาร 1,731,730,958.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 9,904,682,639.20

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 266,167,300.00

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 277,583,350.00

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน) 40,331,900.00

บริษัท ทนุธนชาต จ ากัด (มหาชน) 251,812,675.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 238,637,475.00

ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 231,837,675.00

วสัดกุ่อสร้างและตกแตง่ 275,776,000.00

ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 72,031,233.00

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 353,329,350.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 123,507,800.00

เคมีภณัฑ์และพลาสติก 198,273,425.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 275,776,000.00

บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากัด (มหาชน) 60,093,600.00

พาณิชย์ 808,879,620.00

บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 74,765,625.00

ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ 58,540,690.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 143,070,720.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 605,715,300.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 73,873,800.00

พลงังานและสาธารณปูโภค 2,222,014,476.00

บริษัท เคซีอี  อีเลคโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) 58,540,690.00

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 324,992,350.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 133,928,676.00

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 109,827,900.00

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 83,738,700.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 473,724,600.00

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 941,959,200.00

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 219,051,840.00

เงินทนุและหลกัทรัพย์ 625,320,875.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 79,969,250.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 113,185,785.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 293,083,250.00
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กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่   29  กุมภาพันธ์  2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมืเงนิและการก่อภาระผกูพัน

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 9,904,682,639.20

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 9,904,682,639.20

อาหารและเคร่ืองดื่ม 1,143,860,940.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) 103,026,000.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 293,276,300.00

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 227,784,725.00

การแพทย์ 561,641,390.00

บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 161,128,890.00

บริษัท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน) 358,645,025.00

บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) 73,206,450.00

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) 436,687,320.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) 51,747,620.00

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากัด (มหาชน) 66,681,850.00

บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 662,160,000.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,029,725,190.00

โครงสร้างพืน้ฐาน 84,512,209.20

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 46,262,540.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 254,620,800.00

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 16,193,520.00

สื่อและสิ่งพิมพ์ 152,219,270.00

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 84,512,209.20

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากัด (มหาชน) 22,912,900.00

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 365,316,496.00

บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) 136,025,750.00

บริษัท ศภุาลยั จ ากัด (มหาชน) 39,782,340.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 111,505,800.00

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากัด (มหาชน) 101,834,200.00

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 260,318,800.00

ขนสง่ 646,871,100.00

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 89,281,256.00

บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 271,905,950.00

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 114,646,350.00
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กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่   29  กุมภาพันธ์  2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมืเงนิและการก่อภาระผกูพัน

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

เงนิฝาก 1,985,210,541.51

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 227,535.49
อ่ืนๆ -178,178,029.43

ธนาคาร ยโูอบ ีจ ากัด (มหาชน) 1,984,983,006.02

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 11,711,715,151.28
หนีส้ินอ่ืน -223,351,089.09
ทรัพย์สินอ่ืน 45,173,059.67
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากัด

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

งบการเงนิ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

งบก าไรขาดทุน งบดุล
ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วันที่  1 กันยายน 2562 ถงึวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วันที่  29 กุมภาพันธ์ 2563

สินทรัพย์
รายได้จากการลงทนุ เงินลงทนุตามมลูคา่ยตุิธรรม(ราคาทนุ 11,189,838,938.69 บาท) 9,904,682,639.20
    รายได้เงินปันผล 119,836,331.29 เงินฝากธนาคาร 1,982,847,974.58
    รายได้ดอกเบีย้ 6,045,168.08 ลกูหนี ้
    รายได้อ่ืนๆ 0.00     จากการขายเงินลงทนุ 3,034,667.38
        รวมรายได้ 125,881,499.37     จากดอกเบีย้และเงินปันผล 44,135,676.64
คา่ใช้จ่าย คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชี-สทุธิ 0.00
    คา่ธรรมเนียมการจดัการ 102,687,147.02 สินทรัพย์อ่ืน 365,282.57
    คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 1,369,161.96         รวมสินทรัพย์ 11,935,066,240.37
    คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 8,214,971.88
    คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ 0.00                                  หนีสิ้น

    คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 38,594.72     เจ้าหนีจ้ากการซือ้เงินลงทนุ 198,983,056.39
    คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชีตดัจ่าย 0.00     คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 17,269,728.47
    คา่ใช้จ่ายอ่ืน 948,629.13     หนีส้ินอ่ืน 7,098,304.23
        รวมคา่ใช้จ่าย 113,258,504.71         รวมหนีส้ิน 223,351,089.09

ก าไร (ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธิ 12,622,994.66 สินทรัพย์สทุธิ 11,711,715,151.28

รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ สินทรัพย์สุทธิ:

    รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ (217,185,945.36) ทนุที่ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 2,380,832,063.79
    รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้ทัง้สิน้ (2,168,667,437.23) ก าไรสะสม
        รวมรายการก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุที่เกิดขึน้และที่ยงัไมเ่กิดขึน้ (2,385,853,382.59)     บญัชีปรับสมดลุ 8,466,123,578.40

    ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 864,759,509.09
การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการด าเนินงาน (2,373,230,387.93) สินทรัพย์สทุธิ 11,711,715,151.28
เงินปันผลจ่ายระหวา่งปี 0.00 สินทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 49.1916

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน (2,373,230,387.93) จ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หนว่ย) 238,083,206.3790
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

53.87% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) Baa1 (Moody) AAA (Fitch) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลใน
การรับ 

ผลประโยชน์ 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 

ขา่วสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพื่อใช้เป็น
ข้อมลูในการ 
ประกอบการ
ตดัสนิใจ 
ลงทนุ 

 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั 

16 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
  

17 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
  

18 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ีรายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมของกองทนุรวม 

 
หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที่ 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th 
หรือที ่Website ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 
 

  

http://www.uobam.co.th/
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ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

-ไมม่ี- - - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 
 

- ไมม่ี - 

 
หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th  
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

 


