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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 
 การลงทนุเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุในรอบบญัชีที่ผ่านมา :  ระหว่างวนัที่  1 มกราคม 2558 – วนัที่ 30 มิถนุายน 2558 
กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ซึง่มีนโยบายการลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีความมัน่คงสงู ให้ผลตอบแทนที่สงูส าหรับระยะเวลาการ
ลงทนุปานกลางจนถึงยาว  ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 กองทนุมีการลงทนุในพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย และพนัธบตัร
รัฐบาล ประมาณ 37.39%, ตราสารหนีเ้อกชน ประมาณ 44.82%, เงินฝากสถาบนัการเงิน 17.79% ณ สิน้เดือนมิถนุายน 
2558 อายเุฉลีย่ของตราสารท่ีลงทนุประมาณ 1.64 ปี 

 เปรียบเทียบการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ในรอบบญัชีที่ผ่านมาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2558 – วนัที่ 30 มิถนุายน 2558 
กบัรอบบญัชีก่อนหน้าระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2557 – วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 เมื่อเปรียบเทียบกบัรอบบญัชีปี 2558 กบัรอบ
บญัชีปี 2557 กองทนุลงทนุในเงินฝาก ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 คิดเป็นสดัสว่นประมาณ 17.79% เปรียบเทียบกบั 19.01% 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 กองทุนลงทุนในตราสารหนีภ้าคเอกชนเป็นสดัส่วนประมาณ 44.82% 
เพิ่มขึน้จากปี 2557 ซึ่งมีสดัส่วนประมาณ 42.96% ส าหรับการลงทุนในตราสารหนีภ้าครัฐ คือ พนัธบัตรรัฐบาล พนัธบตัร
ธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลัง  คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 37.39% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงจากวันที่  
30 มิถนุายน 2557 ที่ 38.96% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  และ duration ลดลงจาก 1.77 ปี เป็น 1.64 ปี   

 เนื่องในโอกาสทีก่องทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัที่ 30 มิถนุายน 2558 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้ง
ให้ทราบว่า กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 1,480,679,773.01 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หนว่ยเทา่กบั 14.7950 บาท  

บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้
และขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านด้วย ความ
ระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุเปิดได้จากหนงัสอืพิมพ์รายวนั หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

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

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายออ่ง  ซี  เอง็  กรรมการ 
2. นายทีโอ  บนุ  เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัดิ์ศิริกลุ  กรรมการ 
4. นางสาวปิยพร  รัตน์ประสาทพร กรรมการ 
5. นายวนา  พลูผล  กรรมการ  
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกิจ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ 
4. นางสาวศิริพรรณ  สทุธาโรจน์ กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 
 
 

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 ไทย ตราสารหน้ี 

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวศิริพรรณ    สทุธาโรจน์ 

2 นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัติ ์

3 นางพงึพศิ จฬุาโรจน์มนตรี 

4 นางสาวอญัชล ี งามวฒุกิลุ* 

5 นายจารุวตัร ปรีดิ์เปรมกลุ* 

6 นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย 

7 นายวีรยทุธ ห์ลลีะเมียร* 

* ปฏิบตัิเป็นหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน     26 ม.ค. 44  

วันสิน้สุดรอบบัญชี         30 มิ.ย. 58 
 

 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
ย้อนหลังต่อปี (ร้อยละ) 

BENCHMARK* 
(ร้อยละ) 

3 เดือน 
27 มี.ค. 58 - 26 มิ.ย. 58 

3.33 -0.01 

6 เดือน 
26 ธ.ค. 57 - 26 มิ.ย. 58 

3.93 2.38 

1 ปี 
27 มิ.ย. 57 - 26 มิ.ย. 58 

4.13 4.43 

3 ปี 
29 มิ.ย. 55 - 26 มิ.ย. 58 

3.65 3.80 

ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 
26 ม.ค. 44 - 26 มิ.ย. 58 

3.32 4.49 

 

* 50%  ThaiBMA Government Bond Index +  50% อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปี เฉลี่ยของ 3 
ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK) 

- เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์ใน
ตลาดทนุ มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ              1,819.13                      0.21  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                   79.59                      0.01  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                       -                           -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน                 454.78                      0.05  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                       -                           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                           -    

คา่สอบบญัชี                   21.03                         -    

คา่ประกาศหนงัสอืพมิพ์                    50.34                      0.01  

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ *                    8.81                         -    

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **            2,433.68                    0.28  

หมายเหต ุ   *  คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
 **  ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เกิดขึน้จาก

การซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถอื 
 
AAA เป็นอนัดบัที่สงูที่สดุ แสดงถึงระดบัความเสี่ยงจากการลงทนุที่ต ่าที่สดุ มีความสามารถสงูสดุในการช าระเงินต้นและ

ดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา แทบจะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอื่น 
AA ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุท่ีต ่ามาก 
A ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุท่ีต ่า 
BBB ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุปานกลาง 
BB ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงู 
B ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงูมาก 
C ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสี่ยงที่สงูที่สดุ ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามก าหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของ

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่างมี
นยัส าคญั 

D ตราสารหนีท้ี่ไมส่ามารถช าระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.401 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 
 

รายชื่อ อันดับความน่าเชื่อถอื 

ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) AAA 

ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) AA+ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) AA 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ A+ 

ธนาคารธนชาต จ ากดั(มหาชน) A+ 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

-ไมม่ี- - - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 

 

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 ไทย ตราสารหน้ี  

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 

 

วนัที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

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

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 

 

 

 
หมายเหต ุ: 

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

--ไมม่-ี- 
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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 

 


