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สารบริษทัจดัการ 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
   ความเห็นเก่ียวกบัการลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุในรอบบญัชีท่ีผ่านมาระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 – 
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 กองทนุเปิด ยโูอบี พนัธบตัรเพ่ือการเลีย้งชีพ เป็นกองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบาลท่ีเน้นการลงทนุ
ในตราสารหนีภ้าครัฐ โดยเฉล่ียไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดย ณ สิน้เดือนสิงหาคม 2563 กองทนุมี
สดัสว่นการลงทนุในตราสารหนีภ้าครัฐร้อยละ 90.62 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ เงินฝากสถาบนัการเงินร้อยละ 9.57 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ อายเุฉล่ียของตราสารท่ีลงทนุประมาณ 1.84 ปี 
 

เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในรอบบญัชีท่ีผ่านมาระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 – วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
กบัรอบบญัชีก่อนหน้าระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 – วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 ณ สิน้เดือนสิงหาคม 2563 กองทนุมีการ
ลงทนุในตราสารหนีภ้าครัฐ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 90.62 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ เปรียบเทียบกบัเดือนสิงหาคม 2562 
ซึ่งมีสดัส่วนร้อยละ 99.81 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ กองทนุลงทนุในเงินฝากสถาบนัการเงิน ณ สิน้เดือนสิงหาคม 2563 
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 9.57 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ เปรียบเทียบกบัร้อยละ 0.28 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ สิน้เดือนสิงหาคม 2562 
โดยอายเุฉล่ียของตราสารปรับลดลงเลก็น้อยจาก 2.26 ปี เป็น 1.84 ปี  

 
เน่ืองในโอกาสท่ีกองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพ่ือการเลีย้งชีพ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 938,876,777.80 บาท หรือคิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 15.0734 บาท  

 
  บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยโูอบี 

พนัธบตัรเพ่ือการเลีย้งชีพ และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์
สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการ
ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

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 

 
 

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 ยโูอบี พนัธบตัรเพ่ือการเล้ียงชีพ 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ* 

2 นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ 

3 นางสาวนนัทนชั    กิติเฉลมิเกียรติ 

4 นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ* 

5 นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย 

6 นายวีรยทุธ ห์ลีละเมียร* 

7 นางสาวช่ืนสมุน    พรสกลุศกัด์ิ 

*  ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน        27 ม.ิย. 45 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี         31 ส.ค. 63 
 

 
 

หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
  2) ผลตอบแทนตอ่ปี 

 3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- ดชันีชีว้ดั : อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่  ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสกิรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (20%) และผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล 
Mark-to-Market อาย ุ1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (80%) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 - ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยโูอบี พนัธบตัรเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 6,938.98 0.8025

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 165.92 0.0187

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                       -                          -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 948.14 0.1070

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                       -                          -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                          -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                          -   

คา่สอบบญัชี 55.20 0.0062

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ* 5.10                        0.0006  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 8,113.34 0.9350 

หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
 ** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ            

ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ  

AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถึงระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ําท่ีสดุ มีความสามารถสงูสดุในการชําระเงินต้นและดอกเบีย้
ตามกําหนดเวลา แทบจะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืน 

AA ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํามาก 

A ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํา 

BBB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง 

BB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงู 

B ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงูมาก 

C ตราสารหนีท่ี้มีระดับความเส่ียงท่ีสูงท่ีสุด ท่ีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลาการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อยา่งมีนยัสําคญั 

D ตราสารหนีท่ี้ไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 
 
 

100.00

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

832,358,255.14 88.65พันธบัตรรัฐบาล

43.48408,211,139.48อายคุงเหลอื 1-3 ปี

32.30303,282,769.82อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี

0.000.00อายคุงเหลอื 5-7 ปี

0.000.00อายคุงเหลอื 3-5 ปี

0.000.00อายคุงเหลอืมากกวา่ 10 ปี

12.87120,864,345.84อายคุงเหลอื 7 -10 ปี

9.58เงนิฝาก

1.9618,435,533.76Rate AAA

18,435,533.76 1.96หุ้นกู้

กองทุนเปิด ยโูอบี พนัธบตัรเพ่ือการเล้ียงชีพ
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 938,876,777.80

-1,893,194.64 -0.20อื่นๆ

89,976,183.54
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%NAV           สดัสว่นสงูสดุ(Upper Limit) ท่ีบริษัทจดัการคาดวา่จะลงทนุในกลุม่ (ง)

หมายเหต ุ * มลูคา่ตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารท่ีตวัตราสารได้รับ rating ในระดบั Investment grade ไว้ด้วย
15.00

0.00

0.00(ง)* ตราสารท่ีมีบริษัทได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือในระดบัท่ีต่ํากวา่                   

investment grade หรือ ไมมี่ rating เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั                

หรือผู้ คํา้ประกนั

90.62

0.00

0.00

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนีท้ี่เสนอขายในประเทศไทย

850,793,788.90

0.00

0.00

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

รายงานสรปุเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยโูอบี พนัธบตัรเพ่ือการเลี้ยงชีพ

ณ วนัท่ี  31  สิงหาคม  2563

(ก) พนัธบตัร

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ

เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั

(ค) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดบั investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง 

ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั
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19,175,248.45

117,338,693.91

43,077,134.94

116,116,119.04

137,465,654.38

21,998,101.53

19,982,563.16

6,993,113.22

38,907,078.70

49,539,949.92

21,231,462.21

18,435,533.76

62,012,281.20

38,680,001.76

120,864,345.84

15,979,271.67

2,997,235.21
850,793,788.90

ประเภท ผู้ออก มูลค่า
หน้าต๋ัว

ผู้คํา้/ผู้รับรอง
ผู้สลักหลัง

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ยโูอบี พนัธบตัรเพ่ือการเลี้ยงชีพ

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563

18,900,000.0027/05/2564BOT215A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
กาํหนดชื่อตราสาร

พันธบัตร

อันดับความ
น่าเชื่อถอื

42,000,000.0024/09/2564BOT219A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

116,300,000.0026/08/2564BOT218A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

133,800,000.0025/03/2565BOT223A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

114,600,000.0025/11/2564BOT21NA -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

20,000,000.005/11/2563CB20N05A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

22,000,000.0010/09/2563CB20910A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

39,000,000.0025/02/2564CB21225A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

7,000,000.0019/11/2563CB20N19A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

48,000,000.0027/09/2565EXAT229A -กระทรวงการคลงัการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย

21,000,000.0026/11/2563GGLB20NA -กระทรวงการคลงัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารออมสนิ

18,000,000.0023/02/2565GSB222A AAAกระทรวงการคลงัธนาคารออมสนิ

36,000,000.0014/07/2564ILB217A -กระทรวงการคลงั

60,000,000.0011/05/2565GSB225A AAAกระทรวงการคลงั

16,000,000.009/12/2563TB20D09A -กระทรวงการคลงั

119,500,000.0012/03/2571ILB283A -กระทรวงการคลงั

รวม

3,000,000.0011/11/2563TB20N11A -กระทรวงการคลงั
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          อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี พนัธบตัรเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

133.71% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยโูอบี พนัธบตัรเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

 

 

  

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือ
โดยสถาบันในประเทศ 

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

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

- ไมมี่ - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 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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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทนุเปิด ยโูอบี พนัธบตัรเพ่ือการเล้ียงชีพ 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 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 ยโูอบี พนัธบตัรเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

- ไมมี่ - 

 
หมายเหต ุ: 

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

กองทุนเปิด ยโูอบี พนัธบตัรเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 
ความเหน็ชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

แก้ไขตามประกาศ 
สน.38/2562 

31 ตลุาคม 2562 31 ตลุาคม 2562 

สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุ
หรือแก้ไขวิธีจดัการ 

วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สนิอ่ืนให้แก่ผู้ 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 


