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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
 

ทรัพย์สินของกองทนุในรอบบญัชีท่ีผ่านมา :  ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2559 – วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 กองทนุเปิด 
ไทย ตราสารหนี ้ซึง่มีนโยบายการลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีความมัน่คงสงู ให้ผลตอบแทนท่ีสงูสําหรับระยะเวลาการลงทนุปานกลาง
จนถึงยาว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กองทุนมีลงทุนในพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย และพนัธบตัรรัฐบาลประมาณ 
8.85%, ตราสารหนีเ้อกชน ประมาณ 66.54%, เงินฝากสถาบนัการเงิน 25.40% ณ สิน้เดือนมิถนุายน 2559 อายเุฉล่ียของตราสาร
ท่ีลงทนุประมาณ 1.39 ปี 

 

เม่ือเปรียบเทียบรอบบญัชีปี 2559 กบัรอบบญัชีปี 2558 กองทนุลงทนุในเงินฝาก ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 คิดเป็น
สดัส่วนประมาณ 25.40% เปรียบเทียบกบั 17.79% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ 30 มิถนุายน 2558 กองทนุลงทนุในตราสารหนี ้
ภาคเอกชนเป็นสัดส่วนประมาณ 66.54% เพิ่มขึน้จากปี 2558 ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 44.82% สําหรับการลงทุนใน
ตราสารหนีภ้าครัฐ คือ พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย และตัว๋เงินคลงั  คิดเป็นสดัสว่นประมาณ 8.85% 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ลดลงจาก 30 มิถนุายน 2558 ท่ี 37.39% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ  และ duration ลดลงจาก 1.64 ปี 
เป็น 1.39 ปี   
  

 เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้ง
ให้ทราบว่า กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 2,171,811,241.35 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หน่วยเทา่กบั 15.0956 บาท  

 

บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้
และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุเปิดได้จากหนงัสือพิมพ์รายวนั หรือท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 
 

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

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายลี  ไหว  ไฟ  กรรมการ 
2. นายทีโอ  บนุ  เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัด์ิศิริกลุ  กรรมการ 
4. นางสาวปิยพร  รัตน์ประสาทพร กรรมการ 
5. นายวนา  พลูผล  กรรมการ  
   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกิจ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ 
4. นางสาวศิริพรรณ  สทุธาโรจน์ กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ (ปฏิบติังานจนถงึวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559)* 

*ปัจจบุนันายเจิดพนัธุ์ นิธยายน ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 สงิหาคม 2559) 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

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 ไทย ตราสารหน้ี 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ 

2 นางพงึพิศ จฬุาโรจน์มนตรี 

3 นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ* 

4 นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ* 

5 นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย 

6 นายวีรยทุธ ห์ลีละเมียร* 

* ปฏิบติัเป็นหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้   5                          
      

ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน     26 ม.ค. 44  

วันสิน้สุดรอบบัญชี         30 ม.ิย. 59 
 

 
อัตราผลตอบแทนเฉล่ีย
ย้อนหลังต่อปี (ร้อยละ) 

BENCHMARK* 
(ร้อยละ) 

3 เดือน 
25 มี.ค. 59 - 24 ม.ิย. 59 

0.25 -0.84 

6 เดือน 
25 ธ.ค. 58 - 24 ม.ิย. 59 

1.98 6.33 

1 ปี 
26 ม.ิย. 58 - 24 ม.ิย. 59 

2.02 5.27 

3 ปี 
28 ม.ิย. 56 - 24 ม.ิย. 59 

3.29 4.68 

ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน 
26 ม.ค. 44 - 24 ม.ิย. 59 

3.30 4.76 

* 50%  ThaiBMA Government Bond Index +  50% อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 1 ปี เฉล่ียของ 3 
ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK) 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ใน
ตลาดทนุ มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 
  

  

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ              5,721.69                      0.21  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                 250.32                      0.01  

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                       -                          -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน              1,430.42                      0.05  

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                       -                          -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                          -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                          -   

คา่สอบบญัชี                   26.06                         -   

คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์                    47.09                         -   

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*                   17.17                         -   

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **            7,492.75                    0.27  

 หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

 ** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ   

 ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถึงระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ําท่ีสดุ มีความสามารถสงูสดุในการชําระเงินต้นและ
ดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา แทบจะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืน 

AA ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํามาก 
A ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํา 
BBB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง 
BB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงู 
B ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงูมาก 
C ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงท่ีสงูท่ีสดุ ท่ีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลาการเปล่ียนแปลงของ

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่างมี
นยัสําคญั 

D ตราสารหนีท่ี้ไมส่ามารถชําระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.436 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 
 

 

 
 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P) AAA (Fitch) 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P) AA (Fitch) 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. สาขากรุงเทพฯ A1 (Moody) / A+ (S&P) A+ (Fitch) 

ธนาคารออมสนิ - BBB- (Fitch) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

-ไมมี่- - - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 

 

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 ไทย ตราสารหน้ี  

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 

 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 

-ไมมี่- - - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 

 

 

 
หมายเหต ุ: 

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

--ไมมี่-- 
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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 


