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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
ความเหน็เก่ียวกบัการลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุในรอบบญัชีท่ีผา่นมา ระหวา่งวนัท่ี 1 สงิหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 
 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 กองทนุมีสดัสว่นการลงทนุในเงินฝาก 9.97% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ตราสารหนีท่ี้ออก
โดยสถาบนัการเงิน และหุ้นกู้ เอกชนจํานวน 17.93% พนัธบตัรรัฐบาลและพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 12.23% และ       
ตราสารทนุ 59.87%ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ อายเุฉล่ียของการลงทนุตราสารหนีเ้ทา่กบั 3.22 ปี 

 
เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในรอบบญัชีท่ีผา่นมาระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 – วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

กบัรอบบญัชีก่อนหน้าระหวา่งวนัท่ี 1 สงิหาคม 2561 – วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 กองทนุลงทนุในเงินฝากคิดเป็นสดัส่วนประมาณ 9.97% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเพิ่มขึน้จากสิน้ปี

บญัชี 2562  ซึ่งอยู่ท่ี 4.95% กองทนุลงทนุในตราสารหนีท่ี้ออกโดยสถาบนัการเงินและภาคเอกชนจํานวน 17.93% ลดลงจากปี 2562  ท่ี  
27.85% สดัส่วนการลงทุนในพนัธบตัรบตัรรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ เพิ่มขึน้จาก 7.63% มาอยู่ท่ีระดบั  12.23% การลงทนุในตราสารทนุ         
มีสดัสว่น 59.87% เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากระดบั 59.57%ในปี 2562 กองทนุคง duration อยูท่ี่ระดบั 3.22 ปี 

 
เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทจดัการใคร่ขอ

แจ้งให้ทราบว่า กองทนุดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 466,724,094.95 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 
8.7283 บาท  

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ และ

ขอให้คํามั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิด       
ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

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 ไทย บาลานซฟั์นด ์

 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม  

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

2 นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ 

3 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

4 นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ* 

5 นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร* 

6 นายธนกร ธรรมลงกรต 

7 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ* 

8 นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ* 

9 นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ 

10 นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ* 

11 นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย 

12 นายวีรยทุธ ห์ลีละเมียร* 

13 นางสาวนนัทนชั  กิติเฉลมิเกียรติ 

14 นางสาวช่ืนสมุน         พรสกลุศกัด์ิ 

* ปฏิบติัเป็นหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน 18 ก.ค. 40 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 31 ก.ค. 63 

 

 
หมายเหต ุ    ผลการดําเนินงานของกองทนุท่ีรวมผลตอบแทนของตราสารท่ีมีการคดัแยกไว้ (Set Aside) 
 

 
หมายเหต ุ    ผลการดําเนินงานของกองทนุท่ีไมร่วมผลตอบแทนของตราสารท่ีมีการคดัแยกไว้ (Set Aside) 
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หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
 2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
 3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปีผลตอบแทนตอ่ปี 

-  ดชันีชีว้ดัผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (25.00%), 
อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์หลงัหกัภาษี (25.00%) และดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย (SET TRI) (50.00%) 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 -  ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนั
ถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ไทย บาลานซฟั์นด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5,386.11            1.0700 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 110.17         0.0187 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                  -             -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 755.48      0.1284 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                  -                -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก               -                     -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                   -     -   

คา่สอบบญัชี 61.40       0.0104 

คา่ใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล  20.02  0.0034 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ* 12.85     0.0022

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 6,346.03  1.2331 

หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
  ** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จาก
   การซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด ไทย บาลานซฟั์นด ์

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

  
  

ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์  
ค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 361,927.27 19.33

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวงจํากดั(มหาชน) 217,693.97 11.63

3 บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากดั  186,978.00 9.99

4 บริษัทหลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 179,251.17 9.58

5 บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จํากดั 172,066.09 9.19

6 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จํากดั 121,347.07 6.48

7 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 109,042.58 5.82

8 บริษัทหลกัทรัพย์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 102,198.99 5.46

9 บริษัทหลกัทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั 72,496.65 3.87

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 68,816.44 3.68

11 อ่ืนๆ 280,179.58 14.97

  รวม 1,871,997.81                  100.00 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 279,820,805.30

กองทุนเปิด ไทย บาลานซฟั์นด์
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563

ธนาคาร 17,798,258.30

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 144,970.00

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 279,820,805.30

ธุรกิจการเกษตร 144,970.00

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 2,810,700.00

ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 3,930,250.00

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 1,871,100.00

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 830,525.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 4,696,700.00

ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 670,375.00

วสัดกุ่อสร้างและตกแตง่ 12,547,760.00

ธนาคาร ทหารไทย จํากดั (มหาชน) 1,909,608.30

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1,079,000.00

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 1,941,375.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 10,390,400.00

บริษัท ผลติภณัฑ์ตราเพชร จํากดั (มหาชน) 215,985.00

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 5,047,800.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 5,890,000.00

เคมีภณัฑ์และพลาสติก 11,851,720.00

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 847,300.00

พาณิชย์ 37,683,025.00

บริษัท วีนิไทย จํากดั (มหาชน) 913,920.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 5,902,950.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 17,260,425.00

บริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) 1,005,975.00

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากดั (มหาชน) 3,749,625.00

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 562,950.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 8,353,800.00

ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 2,826,650.00

บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 3,508,110.00

บริการรับเหมาก่อสร้าง 3,508,110.00

บริษัท เคซีอี  อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 680,400.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จํากดั (มหาชน) 841,000.00

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 1,305,250.00
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 279,820,805.30

กองทุนเปิด ไทย บาลานซฟั์นด์
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 279,820,805.30

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 2,675,400.00

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 556,780.00

พลงังานและสาธารณปูโภค 66,250,740.00

บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 2,725,500.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จํากดั (มหาชน) 3,619,350.00

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 952,810.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 25,311,000.00

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 11,306,250.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 2,746,850.00

บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 4,279,800.00

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบรีุ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 4,660,500.00

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 7,416,500.00

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 7,343,100.00

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 3,156,180.00

เงินทนุและหลกัทรัพย์ 14,687,880.00

อาหารและเคร่ืองด่ืม 16,405,015.00

บริษัท ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 1,353,600.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 2,835,000.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 3,106,740.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 9,257,625.00

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1,227,150.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 1,633,500.00

การแพทย์ 17,056,615.00

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 2,813,500.00

บริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จํากดั (มหาชน) 937,575.00

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) 2,564,800.00

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากดั (มหาชน) 11,920,740.00

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 4,557,000.00

บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 14,781,500.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 26,029,325.00

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) 4,010,360.00

สือ่และสิง่พิมพ์ 9,287,060.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 6,690,825.00

บริษัท วีจีไอ จํากดั (มหาชน) 5,276,700.00
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 279,820,805.30

กองทุนเปิด ไทย บาลานซฟั์นด์
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 279,820,805.30

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จํากดั (มหาชน) 4,133,760.00

บรรจภุณัฑ์ 4,133,760.00

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากดั (มหาชน) 3,056,406.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 4,110,000.00

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 16,018,601.00

บริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) 1,154,560.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 1,815,960.00

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 5,881,675.00

บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 784,516.00

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 161,280.00

การทอ่งเท่ียวและสนัทนาการ 945,796.00

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 2,762,970.00

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 17,046,500.00

ขนสง่ 22,645,520.00

อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 0.00

พันธบัตรรัฐบาล 57,076,684.30

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 2,836,050.00

พนัธบตัรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครัง้ท่ี 12 31,911,548.70

อายคุงเหลอื 3-5 ปี 31,911,548.70

อายคุงเหลอื 1-3 ปี 0.00

อายคุงเหลอื 7 -10 ปี 19,783,136.40

พนัธบตัรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2559 ครัง้ที่ 3 5,381,999.20

อายคุงเหลอื 5-7 ปี 5,381,999.20

หุ้นกู้ 83,666,712.00

อายคุงเหลอืมากกวา่ 10 ปี 0.00

พนัธบตัรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครัง้ท่ี 2 19,783,136.40

Rate A+ 21,343,091.20

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2561 ชดุที่ 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2565 20,603,005.00

Rate AA 20,603,005.00

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2558 ชดุที่ 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 20,770,133.40

Rate A 20,770,133.40

หุ้นกู้ของ บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2562 ชดุท่ี4 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 21,343,091.20

เงนิฝาก 46,533,388.46

พนัธบตัรของกระทรวงการคลงั แหง่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครัง้ท่ี 1/2557 รุ่นที่3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 20,950,482.40

Rate BBB 20,950,482.40

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 570,785.51
อื่นๆ -373,495.11

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 45,962,602.95

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 466,724,094.95

หนีสิ้นอื่น -2,248,431.32

ทรัพย์สนิอ่ืน 1,874,936.21
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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 และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อยา่งมีนยัสําคญั 

D ตราสารหนีท่ี้ไมส่ามารถชําระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 
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หมายเหต ุ *   มลูคา่ตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารท่ีตวัตราสารได้รับ rating ในระดบั Investment grade ไว้ด้วย

                  สดัสว่นสงูสดุ(Upper Limit) ท่ีบริษัทจดัการคาดวา่จะลงทนุในกลุม่ (ง) 15.00 %NAV

(ค) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดบั investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั

 ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํา้ประกนั

83,666,712.00 17.93

(ง)* ตราสารท่ีมีบริษัทได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือในระดบัท่ีต่ํากวา่ investment grade

 หรือ ไมม่ี rating เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั

0.00 0.00

(ก) พนัธบตัร 57,076,684.30 12.23

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็น              

 ผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั

0.00 0.00

รายงานสรปุเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย บาลานซฟั์นด์
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนีท้ี่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
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5,381,999.20

31,911,548.70

19,783,136.40

21,343,091.20

20,770,133.40

20,950,482.40

20,603,005.00
140,743,396.30

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ไทย บาลานซฟั์นด์
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
กาํหนดชื่อตราสาร

พันธบัตร

อันดับความ
น่าเชื่อถอื

ประเภท ผู้ออก มูลค่า
หน้าต๋ัว

ผู้คํา้/ผู้รับรอง
ผู้สลักหลัง

5,000,000.0024/02/2569GGLB262A -กระทรวงการคลงัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

15,000,000.0022/06/2572LB296A -กระทรวงการคลงั

30,000,000.0017/12/2566LB23DA -กระทรวงการคลงั

หุ้นกู้

20,000,000.0024/03/2572BJC293A A+บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน)

20,000,000.0010/10/2564MOFL21OA BBBกระทรวงการคลงั แหง่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

20,000,000.0030/06/2565CPALL226A Aบริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน)

รวม

20,000,000.0019/03/2565TBEV223A AAบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)
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         ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

 กองทุนเปิด ไทย บาลานซฟั์นด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

117.35% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ไทย บาลานซฟั์นด ์

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

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

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั

5 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั

8 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

12 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

13 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

16 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั

17 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั 

18 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

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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กองทุนเปิด ไทย บาลานซฟั์นด ์
ข้อมลูการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีเป็นศนูย ์ 

(ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีผิดนัดชาํระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่า จะไม่สามารถชาํระหน้ีได้) 
 

ประเภท ช่ือผู้ออก มูลค่าหน้าตั๋ว วันที่บันทกึ วันที่ครบ 
หมายเหตุ

เงนิลงทุน ตราสาร (บาท) เป็นศูนย์ กาํหนดชาํระหนี ้

หุ้นกู้  บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) -THAI215B         80,000,000.00 18 พฤษภาคม  2563 13 พฤษภาคม 2564   

รวมทัง้หมด         80,000,000.00       
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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ไทย บาลานซฟั์นด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

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 ไทย บาลานซฟั์นด ์

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

กองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยบคุคลใดบคุคลหนึง่ 
จํานวน 1 กลุม่ เป็นสดัสว่นในอตัราร้อยละ 36.6574 
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ไทย บาลานซฟั์นด ์
สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 
 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 
ความเหน็ชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์

แก้ไขตามประกาศ 
สน.38/2562 

31 ตลุาคม 2562 31 ตลุาคม 2562 

สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุ

หรือแก้ไขวิธีจดัการ 

วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ

ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ แก้ไขตามประกาศ 
ทน.13/2562 
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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 

 


