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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
ความเหน็เก่ียวกบัการลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุในรอบบญัชีท่ีผา่นมา ระหวา่งวนัท่ี 1 สงิหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 กองทนุมีสดัสว่นการลงทนุในเงินฝาก 4.95% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ตราสารหนีท่ี้ออก
โดยสถาบนัการเงิน และหุ้นกู้ เอกชนจํานวน 27.85% พนัธบตัรรัฐบาลและพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 7.63% และ       
ตราสารทนุ 59.57%ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ อายเุฉล่ียของการลงทนุตราสารหนีเ้ทา่กบั 3.22 ปี 

 
เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในรอบบญัชีท่ีผา่นมาระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 – วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

กบัรอบบญัชีก่อนหน้าระหวา่งวนัท่ี 1 สงิหาคม 2560 – วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 กองทุนลงทุนในเงินฝากคิดเป็นสดัส่วนประมาณ 4.95% ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงจากสิน้ปี

บญัชี 2561  ซึ่งอยู่ท่ี 7.15% กองทนุลงทนุในตราสารหนีท่ี้ออกโดยสถาบนัการเงินและภาคเอกชนจํานวน 27.85% เพิ่มขึน้จากปี 2560            
ท่ี  26.08% สดัส่วนการลงทนุในพนัธบตัรบตัรรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ ลดลงจาก 9.43% มาอยู่ท่ีระดบั  7.63% การลงทนุในตราสารทนุ         
มีสดัสว่น 59.57% เพิ่มขึน้จากระดบั 57.33%ในปี 2561 กองทนุปรับ duration  เพิ่มขึน้จาก 2.85 ปี ไปเป็น 3.22 ปี 

 
เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทจดัการใคร่ขอ

แจ้งให้ทราบว่า กองทนุดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 714,250,298.94 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 
12.0700 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 2561 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
 

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 

* ปฏิบติัเป็นหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน 18 ก.ค. 40 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 31 ก.ค. 62 

 

 
 
หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 

 2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
 3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปีผลตอบแทนตอ่ปี 

-  ดชันีชีว้ดั : อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 1 ปี เฉล่ียประเภทบคุคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกร
ไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%), ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (25%) และ
ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) (50%) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 -  ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ไทย บาลานซฟั์นด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ         7,976.56             1.0701 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์              139.59          0.0187 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                  -             -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน       957.19       0.1284 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                  -                -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก               -                     -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                   -     -   

คา่สอบบญัชี          61.10        0.0082 

คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์        104.74   0.0141 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*             3.92      0.0005 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **         9,243.10   1.2400 

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

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)         393,485.30                       15.94 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากดั         329,160.69                       13.34 

3 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน)         298,046.18                       12.08 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)         236,505.43                         9.58 

5 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จํากดั         235,541.09                         9.54 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จํากดั         196,622.59                         7.97 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน)         133,660.79                         5.42 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั         125,357.38                         5.08 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ยบีูเอส (ประเทศไทย)จํากดั         117,394.30                         4.76 

10 บริษัทหลกัทรัพย์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)         108,425.06                         4.39 

11 อ่ืนๆ         293,817.61                       11.91 

  รวม     2,468,016.42                   100.00 
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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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30,131,041.80

5,200,250.85

19,178,872.95

21,596,655.00

21,156,612.60

20,923,716.40

20,663,432.60

30,582,757.50

84,020,119.20
253,453,458.90

ผู้คํา้/ผู้รับรอง
ผู้สลักหลัง

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถอืของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ณ วันที่   31  กรกฎาคม  2562

12-มี.ค.-2021ธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
กาํหนดชื่อตราสาร

พันธบัตร

อันดับความ
น่าเชื่อถอื

ประเภท ผู้ออก มูลค่า
หน้าตั๋ว

กระทรวงการคลงั

30,000,000.00

-GGLB262A 24-ก.พ.-2026ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงการคลงั 5,000,000.00

-BOT213A

15,000,000.00
หุ้นกู้

A+BJC293A 24-มี.ค.-2029บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 20,000,000.00

-LB296A 22-มิ.ย.-2029

20,000,000.00

BBB+MOFL21OA 10-ต.ค.-2021กระทรวงการคลงั แหง่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 20,000,000.00

A-CPALL226A 30-มิ.ย.-2022บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน)

20,000,000.00

AATBEV233A 22-มี.ค.-2023บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 30,000,000.00

AATBEV223A 19-มี.ค.-2022บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)

80,000,000.00
รวม

ATHAI215B 13-พ.ค.-2021บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน)
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         ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

 กองทุนเปิด ไทย บาลานซฟั์นด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 

134.05% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ไทย บาลานซฟั์นด ์

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

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

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P) AAA (Fitch) / AAA (TRIS) 
. 
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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 เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั

16 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั

17 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั 

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

ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 

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 ไทย บาลานซฟั์นด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 

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 2562 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

-ไมมี่-
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ไทย บาลานซฟั์นด ์
สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข 
วันที่ได้รับ 

ความเหน็ชอบ 
วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

- ไมมี่ - - - - 
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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 

 


