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สารบริษทัจดัการ 
 

เรียน   ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ซึ่งมีนโยบายการลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีความมัน่คงสงู ให้ผลตอบแทนท่ีค่อนข้าง
แน่นอน และความเส่ียงของด้านเครดิตต่ํา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทนุมีการลงทนุในพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
และพนัธบตัรรัฐบาล ประมาณ 35.12%, ตราสารหนีเ้อกชน ประมาณ 57.62%, ตราสารของสถาบนัการเงิน 7.37% ณ สิน้
เดือนธนัวาคม 2563 อายเุฉล่ียของตราสารท่ีลงทนุประมาณ 1.24 ปี 
 

เม่ือเปรียบเทียบรอบบญัชีปี 2563 กับรอบบญัชีปี 2562 กองทุนลงทุนในตราสารภาคธนาคาร ณ สิน้ปี 2563  
คิดเป็นสดัสว่นประมาณ 7.37% เปรียบเทียบกบั 3.31% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิในปี 2562 กองทนุลงทนุในตราสารหนี ้
ภาคเอกชนเป็นสดัส่วนประมาณ  57.62% ใกล้เคียงกบัปี 2562 ซึ่งมีสดัส่วนประมาณ 58.63% สําหรับการลงทนุใน     
ตราสารหนีภ้าครัฐ คือ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลัง คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 
35.12% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ใกล้เคียงกบัปี 2562 ท่ีมีสดัส่วน 36.51% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ  และมีการปรับอายุ
เฉล่ียตราสารท่ีลงทนุลดลงจาก 1.47 ปี เป็น 1.24 ปี   
  

เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจดัการใคร่ขอ
แจ้งให้ทราบว่า กองทนุดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 213,045,992.45 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย
เทา่กบั 13.6897 บาท (ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) 
 

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิดไทย       
ตราสารหนี ้และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สูงสุดของท่าน   
ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 

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

 

รายช่ือกรรมการ  
1. นายลี ไหว ไฟ   ประธานกรรมการ 
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  

 
 

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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กองทนุเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นายจารุวตัร        ปรีด์ิเปรมกลุ* 

2 นางสาวชนิษฎา   วีรานวุตัต์ิ 

3 นางสาวอญัชลี    งามวฒิุกลุ* 

4 นางสาวลนิดา     อบุลเรียบร้อย 

5 นายวีรยทุธ         ห์ลีละเมียร* 

6 นางสาวนนัทนชั  กิติเฉลมิเกียรติ 

7 นางสาวช่ืนสมุน  พรสกลุศกัด์ิ 

*  ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน        26 ม.ค. 44 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี         31 ธ.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 ปี ผลตอบแทน
ร้อยละตอ่ปี 

 
- ดัชนีชีว้ัด คือ อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์         
ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25.00%), 
ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล Mark-to-Market อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(75.00%) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุมิได้เป็น
สิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ               1,878.47                        0.4280 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์              152.90                        0.0187 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                    -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน          544.13                        0.1070 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                          -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                          -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                                   -   

คา่สอบบญัชี              51.30                        0.0063 

ดอกเบีย้จ่าย                 70.27                        0.0086 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*                27.62                        0.0034 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **        2,724.69                  0.5720 

 หมายเหต ุ  *   คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

 **  ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 
จากการ ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ  
AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถงึระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ําท่ีสดุ มีความสามารถสงูสดุในการชําระเงินต้น

และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา แทบจะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยั
ภายนอกอ่ืน 

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

ของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
อยา่งมีนยัสําคญั 

D   ตราสารหนีท่ี้ไมส่ามารถชําระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)  

100.00

30.4664,903,631.48อายคุงเหลือน้อยกวา่ 1 ปี

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
75,023,241.28 35.21พันธบัตรรัฐบาล

0.000.00อายคุงเหลือ 3-5 ปี

4.7510,119,609.80อายคุงเหลือ 1-3 ปี

0.000.00อายคุงเหลือ 7 -10 ปี

0.000.00อายคุงเหลือ 5-7 ปี

122,809,246.99 57.64หุ้นกู้

0.000.00อายคุงเหลือมากกวา่ 10 ปี

7.4515,879,049.95Rate AA

14.8631,665,834.36Rate AAA

13.9929,800,335.60Rate A

9.2719,758,283.36Rate A+

7,056,085.89Rate BBB+

15,691,125.29 7.37เงนิฝาก

8.7518,649,657.83Rate A-

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 213,049,004.56

-474,609.00 -0.22อ่ืนๆ

3.31
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  หมายเหต ุ *   มลูคา่ตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตวัตราสารได้รับ rating ในระดบั Investment grade ไว้ด้วย

108,464,205.51

0.00(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือในระดบัที่ต่ํากวา่ investment grade หรือ 

ไมม่ี rating เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํา้ประกนั

(ค) ตราสารท่ีมีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดบั investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง                     

ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํา้ประกนั

35.21

6.73

50.91

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนีท้ี่เสนอขายในประเทศไทย

75,023,241.28

14,345,041.48

0.00

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

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

รายงานสรปุเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี
ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563

(ก) พนัธบตัร

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็น              

ผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้  10 

 

 
 
 

 
 

10,119,609.80

24,981,479.48

19,973,995.50

19,948,156.50

7,266,347.76

3,115,969.68

4,317,081.16

12,325,232.52

15,879,049.95

10,092,512.10

7,228,280.78

22,533,987.84

11,576,453.02

14,345,041.48

7,073,204.81

7,056,085.89

197,832,488.27

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
กาํหนดชื่อตราสาร

พันธบัตร

อันดับความ
น่าเชื่อถือ

ประเภท ผู้ออก มูลค่า
หน้าตั๋ว

ผู้คํา้/ผู้รับรอง
ผู้สลักหลัง

25,000,000.0013/05/2564CB21513A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

10,000,000.0023/03/2566BOT233A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

20,000,000.007/10/2564CB21O07A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

20,000,000.005/08/2564CB21805A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

หุ้นกู้

7,000,000.0022/08/2564CPALL218B Aบริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน)

4,000,000.003/08/2565CPF228A A+บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน)

3,000,000.0019/08/2564CPF218A A+บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน)

15,000,000.0022/07/2566DTN237A AAบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั

12,000,000.0030/05/2566CPFTH235A A+บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

10,000,000.0020/03/2566HLTC233A AAAบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดับริษัท ฮอนด้า ลสีซิ่ง (ประเทศไทย)

21,000,000.0024/07/2565MBK227A Aบริษัท เอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน)

7,000,000.0023/09/2565ICBCTL229A AAAบริษัท ลสีซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จํากดั

บริษัทโตโยต้า ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) จํากดั

11,000,000.0026/09/2565TICON229A A-บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

7,000,000.0010/11/2565TRUE22NA A-บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)

14,000,000.0030/05/2565TLT225A AAAบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ บีวี

รวม

7,000,000.002/12/2564TUC21DA BBB+บริษัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้  11 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

95.31% 

 

  



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้  12 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

 

  

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือ
โดยสถาบันในประเทศ 

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) Baa1 (Moody)  AAA (Fitch) 



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้  13 

     การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

- ไมมี่ - -  



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้  14 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

1. กองทนุเปิด สมาร์ท แวล ูเพ่ือการเลีย้งชีพ 
2. กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 
3. กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 
4. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

5. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) 
6. กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สําหรับกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
7. กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้สําหรับกองทนุสํารองเลีย้งชีพ

 
หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้  15 

กองทนุเปิด ไทย ตราสารหน้ี 
ข้อมลูการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีเป็นศนูย ์ 

(ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีผิดนัดชาํระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่า จะไมส่ามารถชาํระหน้ีได้) 
 

ประเภท ช่ือผู้ออกตราสาร มูลค่าหน้าตั๋ว วันที่บันทกึ วันที่ครบ หมายเหตุ

เงนิลงทุน (บาท) เป็นศูนย์ กาํหนดชาํระหนี ้

หุ้นกู้  บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) -THAI206A 23,000,000.00 18 พฤษภาคม 2563 23 มิถนุายน 2563 

หุ้นกู้  บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) -THAI20NA 50,000,000.00 18 พฤษภาคม 2563 13 พฤศจิกายน 2563

หุ้นกู้  บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) -THAI215C 10,000,000.00 18 พฤษภาคม 2563 3 พฤษภาคม 2564 

หุ้นกู้  บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) -THAI218A 7,000,000.00 18 พฤษภาคม 2563 16 สงิหาคม 2564 

หุ้นกู้  บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) -THAI222A 35,000,000.00 18 พฤษภาคม 2563 16 กมุภาพนัธ์ 2565

หุ้นกู้  บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) -THAI225A 11,000,000.00 18 พฤษภาคม 2563 3 พฤษภาคม 2565 

หุ้นกู้  บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) -THAI23DA 21,000,000.00 18 พฤษภาคม 2563 23 ธนัวาคม 2566 

รวมทัง้หมด 157,000,000.00       
 

  



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้  16 

ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทนุเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การดาํเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

- -ไมมี่ -  -  -  -  - 
 
 
 

  



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้  17 

ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 
 

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

 

 



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้  18 

ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
 

- ไมมี่ - 

 
หมายเหต ุ: 

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

  



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้  19 

การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 
สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

  

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 
ความเหน็ชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

นโยบายการกู้ ยืม 
เพ่ือเสริมสภาพคลอ่ง

ของกองทนุ 
24 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563 

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 







































กองทนุเปิ

 

 

,
,

ุ
ุ

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 

 
ด ไทย ตราสาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30,32-33ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หนี ้

 
  

20 


