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กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ 1 

  

สารบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 

ในรอบบญัชีท่ีผ่านมา : ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี ้ซึ่งมี

นโยบายการลงทนุในตราสารหนีที้่มีความมัน่คงสงู ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอน และความเสี่ยงด้านเครดิตตํ่า ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กองทุนมีลงทนุในพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย และพนัธบตัรรัฐบาล ประมาณ 34.61%,  

ตราสารหนีเ้อกชน ประมาณ 50.82%, เงินฝากสถาบนัการเงิน 13.72% ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2558 อายเุฉลี่ยของตราสาร

ท่ีลงทนุประมาณ 1.51 ปี 

 

ในรอบบญัชีท่ีผา่นมา : ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 กบัรอบบญัชีก่อนหน้า : ระหว่างวนัท่ี 

1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 เมื่อเปรียบเทียบรอบบญัชีปี 2558 กบัรอบบญัชีปี 2557 กองทนุลงทนุในเงินฝาก 

ณ สิน้ปี 2558 คิดเป็นสดัสว่นประมาณ 13.72% เปรียบเทียบกบัปี 2557 อยู่ท่ี 17.57% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ กองทนุ

ลงทนุในตราสารหนีภ้าคเอกชนเป็นสดัสว่นประมาณ 50.82% ใกล้เคียงกบัปี 2557 ซึง่มีสดัสว่นประมาณ 50.93% สาํหรับ

การลงทุนในตราสารหนีภ้าครัฐ คือ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลงั  คิดเป็นสดัส่วน

ประมาณ 34.61% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ เพ่ิมขึน้จากปี 2557 ท่ีมีสดัสว่น 31.46% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ  และมีการ

ปรับ duration ลดลงจาก 1.75 ปี เป็น 1.51 ปี 

 

เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้ง

ให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 2,573,774,215.01 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย

เทา่กบั 14.9555 บาท ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 

 

บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้

และขอให้คํามั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความ

ระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ

กองทนุเปิดได้จากหนงัสอืพิมพ์รายวนั หรือท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 

 

(นายวนา  พลูผล) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ 2 

รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายออ่ง  ซี  เอ็ง  กรรมการ 

2. นายทีโอ  บนุ  เคียต  กรรมการ 

3. นายสญัชยั  อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 

4. นางสาวปิยพร  รัตน์ประสาทพร กรรมการ 

5. นายวนา  พลูผล  กรรมการ  

   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกิจ 

3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ 

4. นางสาวศิริพรรณ  สทุธาโรจน์ กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 

 

 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์  

เลขท่ี 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้  

แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

 

 

 

 
 

  



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ 3 

 

  



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ 4 

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

ลาํดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวศิริพรรณ สทุธาโรจน์ 

2 นายจารุวตัร ปรีดิ์เปรมกลุ* 

3 นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัติ ์

4 นางพงึพิศ จฬุาโรจน์มนตรี 

5 นางสาวอญัชล ี งามวฒุกิลุ* 

6 นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย 

7 นายวีรยทุธ ห์ลลีะเมียร* 

 

*  ปฏิบตัิเป็นหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ 5 

ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน        26 ม.ค. 44 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี         31 ธ.ค. 58 

 

 
อัตราผลตอบแทนย้อนหลงั 

(ร้อยละ) 

BENCHMARK* 

(ร้อยละ) 

3 เดือน 

25 ก.ย. 58 - 25 ธ.ค. 58 
2.27 4.33 

6 เดือน 

26 มิ.ย. 58 - 25 ธ.ค. 58 
2.04 4.08 

1 ปี 

26 ธ.ค. 57 - 25 ธ.ค. 58 
3.00 3.25 

3 ปี 

28 ธ.ค. 55 - 25 ธ.ค. 58 
3.36 3.77 

ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 

26 ม.ค. 44 - 25 ธ.ค. 58 
3.31 4.57 

 

* ThaiBMA Government Bond Index (50%) และอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 1 ปี เฉลีย่ของ

ธนาคารพาณิชย์ 3 แหง่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน), ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) (50%) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผล

การดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ 

มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

  



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ 6 

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

           
  

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 

ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ              6,391.54                      0.43  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                   279.63                      0.02  

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                       -                           -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน                 1,597.89                      0.11  

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                       -                           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                           -    

คา่สอบบญัชี                   41.20                      -  

คา่ประกาศหนงัสอืพิมพ์                  100.48                      0.01  

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ*                    26.72                         -    

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด**            8,437.46                    0.57  

 

หมายเหต ุ * คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01   

 ** ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมไว้ด้วย(ถ้าม)ี, ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆท่ีเกิดขึน้

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์  

   

  



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ 7 

 

คาํอธิบายการจัดอนัดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื่อถอื  

AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถึงระดบัความเสี่ยงจากการลงทุนท่ีตํ่าท่ีสดุ มีความสามารถสงูสดุในการชําระเงินต้น

และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัย

ภายนอกอ่ืน 

AA ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุท่ีตํ่ามาก 

A ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุท่ีตํ่า 

BBB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุปานกลาง 

BB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงู 

B ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงูมาก 

C ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเสี่ยงท่ีสงูท่ีสดุ ท่ีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลาการเปลี่ยนแปลง

ของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่าง

มีนยัสาํคญั 

D ตราสารหนีท่ี้ไมส่ามารถชําระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)  



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ 8 

 

 
  



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ 9 

 

 



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ 10 

 



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ 11 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

0.968 

 

  



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ 12 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

 

 

  

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย

สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอื

โดยสถาบันในประเทศ 

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

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

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

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



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ 13 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 

ผลประโยชน์ 

- ไมม่ี - - 
  



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ 14 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ีรายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทําธุรกรรมของกองทนุรวม 

 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี 

บริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  

หรือท่ี Website ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 

 

  

http://www.uobam.co.th/�


กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ 15 

ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

วันที่ 

 

ชื่อหลักทรัพย์ 

 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การดาํเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-ไมม่ี-  -  -  -  -  - 

 

 

 

  



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ 16 

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 

 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงได้ท่ี 

Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 

 

 



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ 17 

ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

ณ ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 

 

- ไมม่ี - 

 

หมายเหต ุ: 

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



















































กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ 19 
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