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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน    ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
สรุปภาพรวมตลาด 

ภาพรวมตลาดตราสารหนีเ้อเชียยงัคงอยูใ่นระดบัน่าสนใจถงึแม้วา่การเพิ่มขึน้ของผู้ ติดเชือ้โควิด-19 ในเอเชียจะทําให้
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีการหยุดชะงักชั่วคราว อย่างไรก็ตามมองว่าสถานการณ์โดยรวมจะค่อยๆกลับเข้าสู่ระดับปกติ     
จากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ในการจดัการไวรัสในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา รวมถึงการเร่งดําเนินการฉีดวคัซีนโควิด-19 ให้กบั
ประชากรอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจในเอเชียกลบัมาอยู่ในเส้นทางการฟื้นตัว ในขณะท่ีเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเองก็มีการฟืน้ตวัเกือบเข้าสู่ระดบัปกติ ส่งผลให้โดยรวมแล้วเป็นเคร่ืองบ่งชีต้่อปัจจยัพืน้ฐานของผู้ออกตราสารท่ี
เร่ิมมีการพฒันาไปในทิศทางท่ีเป็นบวกขณะท่ีมองถึงในด้านมลูค่าตลาดตราสารหนีใ้นเอเชียก็ยงัคงมีความน่าสนใจเม่ือเทียบ
กบัสินเช่ือในตลาดท่ีพฒันาแล้ว นอกจากนีต้ลาดโดยรวมยงัได้ปัจจยับวกจากแนวโน้มอปุทานของตราสารหนีท่ี้ลดลง รวมถึง
ยงัคงมีเงินลงทนุไหลเข้าภมิูภาค ทําให้คาดวา่สถานการณ์การลงทนุตราสารหนีใ้นเอเชียยงัคงอยูใ่นเกณฑ์บวกในช่วงถดัไป 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

กองทนุเปิด ตราสารหนีเ้อเชียน เน้นการลงทนุในตราสารหนีส้กลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคล
ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในภูมิภาคเอเชีย โดยปกติกองทุนจะมีการทําการป้องกันความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนอยู่ท่ีระดบัประมาณร้อยละ 90     
ของเงินลงทนุในตา่งประเทศ 

 
นํา้หนกัการลงทนุสงูสดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

ประเทศ ร้อยละของสนิทรัพย์ทัง้หมด 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 43.27 
อินโดนีเซีย 17.65 

ไทย 13.66 
เกาหลีใต้ 12.14 
มาเลเซีย 6.26 
ฮ่องกง 6.01 
เงินสด 1.00 
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เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ตราสารหนีเ้อเชียน ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บริษัทจดัการใคร่ขอ
แจ้งให้ทราบว่า กองทุนดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 109,742,661.69 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากับ 
23.8470 บาท  
 

บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ตราสารหนีเ้อเชียน 
และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงั
รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้ท่ี
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
 

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 ตราสารหน้ีเอเชียน 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์   อึง้ถาวร* 
2 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั* 
3 นายฐิติรัฐ                  รัตนสงิห์* 
4 นางสาวสริิอนงค์        ปิยสนัติวงศ์ 
5 นายนพพล                นราศรี 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน 16 พ.ค. 45 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 30 ม.ิย. 64 
 

 
ตวัชีว้ดั 1 : ดชันี JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Investment Grade Index (USD) 

 

 
ตวัชีว้ดั 2 : ดชันี JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Investment Grade Index ในรูปสกลุเงินบาท 

  หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
  2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
  3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเท่ากบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
-  ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ตราสารหน้ีเอเชียน 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ         1,397.18                        1.0700 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์             41.92                        0.0321 
คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                     -                                   -   
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน            139.72                        0.1070 
คา่ธรรมเนียมผู้จดัการร่วมในต่างประเทศ              349.29                        0.2675 
คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                           -                                   -   
คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                                   -   
คา่สอบบญัชี             61.30                        0.0469 
คา่ธรรมเนียมธนาคาร                  26.60                        0.0203 
คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ*                      1.54                        0.0012 
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด**             2,017.55                  1.5450 

หมายเหต ุ *  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
 **  ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ  

AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถึงระดบัความเส่ียงจากการลงทุนท่ีต่ําท่ีสดุ มีความสามารถสงูสดุในการชําระเงินต้น
และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัย
ภายนอกอ่ืน 

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

ของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ จะสง่ผลต่อความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่างมี
นยัสําคญั 

D ตราสารหนีท่ี้ไมส่ามารถชําระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ตราสารหน้ีเอเชียน 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

10.06% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ตราสารหน้ีเอเชียน 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
 

รายช่ือ อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

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

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

- - ไมมี่ - - -
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 

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 ตราสารหน้ีเอเชียน 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

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 ตราสารหน้ีเอเชียน 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 

หมายเหต ุ: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไมมี่ -
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ตราสารหน้ีเอเชียน                                                                        

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

  

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 
ความเหน็ชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

สทิธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 
สธ.53/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และ
ข้อจํากดัในการโอนหน่วยลงทนุ                          
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ                               
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม                    
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.59/2563 
ทน.60/2563 
สน.21/2562 
สน.9/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 
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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 


