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สารบริษทัจดัการ 
 

เรียน   ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 

กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งมีนโยบายการลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีความมัน่คงสงู                  
ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอน และความเสี่ยงของด้านเครดิตต ่า ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 กองทนุมีลงทนุในพนัธบตัร
ธนาคารแหง่ประเทศไทย และพนัธบตัรรัฐบาล ประมาณ 32.61%, ตราสารหนีเ้อกชน ประมาณ 62.48%, ตราสารของสถาบนั
การเงิน 2.76% ณ สิน้เดือนกรกฎาคม 2563 อายเุฉลีย่ของตราสารที่ลงทนุประมาณ 1.46 ปี 
 

  เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี ้ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่             
31 กรกฎาคม 2563 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุดงักลา่วมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 735,787,826.20 บาท 
หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 9.2333 บาท  

 
  บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุทา่นที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้

ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์
สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายล ีไหว ไฟ                                                    ประธานกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 
4.   นางกญัลกิา บษุปวนชิ          กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
     และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ  
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4.   นางสาวรัชดา          ตัง้หะรัฐ         กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

 
 

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 ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นายจารุวตัร ปรีดิ์เปรมกลุ* 

2 นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัติ ์

3 นางสาวอญัชล ี งามวฒุกิลุ* 

4 นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย 

5 นายวีรยทุธ  ห์ลลีะเมียร* 

6 นางสาวช่ืนสมุน          พรสกลุศกัดิ ์

*  ปฏิบตัิหน้าทีเ่ป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน        15 ส.ค. 62 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี         31 ก.ค. 63 
 

 

 

หมายเหต ุผลการด าเนินงานของกองทนุท่ีรวมผลตอบแทนของตราสารท่ีมีการคดัแยกไว้ (Set Aside) 
 

   

หมายเหต ุผลการด าเนินงานของกองทนุท่ีไมร่วมผลตอบแทนของตราสารท่ีมกีารคดัแยกไว้ (Set Aside)  
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หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
 2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
              3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ปี 

 
- ดชันีชีว้ดั คือ อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปีวงเงินน้อยกวา่ 5 ล้านบาทเฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25.00%), ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันี
พนัธบตัรรัฐบาล Mark-to-Market อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (75.00%) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุมิได้
เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ              2,549.04                  0.4280  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                 135.84                  0.0187  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                       -                           -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน                 776.26                  0.1070  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                       -                           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                           -    

คา่สอบบญัชี                   40.00                  0.0053  

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ*                    0.12                         -    

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **            3,501.26                 0.5590  

 หมายเหต ุ  *   คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  
   **  ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เกิดขึน้ 

จากการ ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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ค าอธิบายการจัดอนัดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื่อถอื  

AAA เป็นอนัดบัที่สงูที่สดุ แสดงถึงระดบัความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต ่าที่สดุ มีความสามารถสงูสดุในการช าระเงินต้น
และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัย
ภายนอกอื่น 

AA ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุท่ีต ่ามาก 

A ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุท่ีต ่า 

BBB ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุปานกลาง 

BB ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงู 

B ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงูมาก 

C ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสี่ยงที่สงูที่สดุ ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามก าหนดเวลาการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอื่นๆ จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่าง
มีนยัส าคญั 

D ตราสารหนีท้ี่ไมส่ามารถช าระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)  
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อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

49.30% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

 

 

  

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอื
โดยสถาบันในประเทศ 

ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) Baa1 (Moody)  AAA (Fitch) 
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     การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

- ไมม่ี - -   
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

- ไมม่ี - 

 

หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที ่
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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กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ข้อมูลการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีเป็นศนูย ์ 

(ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหน้ีผิดนัดช าระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่า จะไม่สามารถช าระหน้ีได้) 
 

ประเภท ชื่อผู้ออก มูลค่าหน้าตั๋ว วันที่บนัทกึ วันที่ครบ 
หมายเหตุ 

เงนิลงทุน ตราสาร (บาท) เป็นศูนย์ ก าหนดช าระหนี ้

หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย-THAI206A            9,000,000.00  18 พ.ค. 2563 23 มิ.ย. 2563   

หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย-THAI20NA         25,000,000.00  18 พ.ค. 2563 13 พ.ย. 2563 
 หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย-THAI215C            4,000,000.00  18 พ.ค. 2563 03 พ.ค. 2564 
 หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย-THAI218A            3,000,000.00  18 พ.ค. 2563 16 ส.ค. 2564 
 หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย-THAI222A         15,000,000.00  18 พ.ค. 2563 16 ก.พ. 2565 
 หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย-THAI225A            4,000,000.00  18 พ.ค. 2563 03 พ.ค. 2565 
 หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย-THAI23DA            9,000,000.00  18 พ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2566 
 รวมทัง้หมด      69,000,000.00       
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ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การด าเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

- -ไมม่ี -  -  -  -  - 
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 

 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที่ 

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

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 

มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่ จ านวน 1 กลุม่ เป็นสดัสว่นร้อยละ 100.0000 

 
หมายเหต ุ: 

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

  



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 19 

การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ส าหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข 
วันที่ได้รับ 

ความเห็นชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

แก้ไขตามประกาศ 
สน.38/2562 

31 ตลุาคม 2562 31 ตลุาคม 2562 

สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทนุ
หรือแก้ไขวิธีจดัการ 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
แก้ไขตามประกาศ 
ทน.13/2562 
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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 

 

 


