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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 

กองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ซึ่งมีนโยบายการลงทนุในตราสารทนุ และตราสารหนี ้ณ วนัที่ 31 มกราคม 2563 กองทนุมี
การลงทนุในพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย และพนัธบตัรรัฐบาล ประมาณร้อยละ 7.46, ตราสารหนีเ้อกชน ประมาณร้อยละ 
32.89, และตราสารทนุ ร้อยละ 57.67 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ตามล าดบั ณ สิน้เดือนมกราคม 2563 อายเุฉลี่ยของตราสารที่
ลงทนุประมาณ 1.15 ปี 

 
เมื่อเปรียบเทียบรอบปีบญัชีปี 31 มกราคม 2563 กบัรอบปีบญัชี 31 มกราคม 2562 กองทนุลดการลงทุนในตราสาร

ภาคธนาคารลงทัง้หมดจากสดัส่วน ร้อยละ 13.64 ในรอบบญัชีปี 2562 กองทุนลงทุนในตราสารหนีภ้าคเอกชนเป็นสดัส่วน
ประมาณ ร้อยละ 32.89 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 21.08 ส าหรับการลงทนุในตราสารหนีภ้าครัฐ คือ พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคาร
แห่งประเทศไทย และตัว๋เงินคลงั  คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 7.46 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 7.13 การลงทนุในตราสารทนุนัน้มี
สดัสว่นการลงทนุอยู่ที่ร้อยละ 57.67 ลดลงจากร้อยละ 58.14 และกองทนุมี duration เพิ่มขึน้จากรอบบญัชีที่แล้วที่ 0.82 ปี ไป
เป็น 1.15 ปี ในปี 2563  

     

เนื่องในโอกาสที่กองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้ง
ให้ทราบวา่ กองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 608,516,809.51 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย
เทา่กบั 10.9198  บาท  

 
 

บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุทา่นที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ 

และขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงั
รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ทา่นสามารถติดตามขา่วการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้ที่
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

 
(นายวนา พลูผล) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
รายชื่อกรรมการ  

1. นายล ีไหว ไฟ                                                    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช 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 บาลานซ์ฟันด ์

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

2 นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ 

3 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

4 นายสทิธิศกัดิ์  ณฐัวฒุ*ิ 

5 นายจารุวตัร ปรีดิ์เปรมกลุ* 

6 นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัติ ์

7 นางสาวอญัชล ี งามวฒุกิลุ* 

8 นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย 

9 นายวีรยทุธ ห์ลลีะเมียร* 

10 นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร* 

11 นายธนกร ธรรมลงกรต 

12 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ* 

13 นางสาวนนัทนชั     กิติเฉลมิเกียรติ 

14 นางสาวช่ืนสมุน     พรสกลุศกัดิ ์

* ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน     18 ก.ค. 40  

วันสิน้สุดรอบบัญชี         31 ม.ค. 63 
 

 
 

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

-  ดชันีชีว้ดั : ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตราสารหนีไ้ทย (25%), อตัรา
ดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี (25%), ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET TRI) (50%) 

- เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 3,529.98  1.0700  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์      61.77                        0.0187  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ             -                                    -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 423.60                        0.1284  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                 -                                    -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                 -                                    -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก               -                                    -    

คา่สอบบญัชี        31.56                        0.0048  

คา่ใช้จา่ยในการจ่ายเงินปันผล         20.02                        0.0031  

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ*          11.75                        0.0018  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 4,078.68                  1.2268  

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

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด ์

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

     
 

ชื่อบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั            165,541.40                             20.14  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)            103,926.28                             12.64  

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั                93,420.31                             11.37  

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)               81,484.69                               9.91  

5 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั                54,259.52                               6.60  

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั               51,818.79                                6.30  

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน)               48,932.87                                5.95  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)               38,988.57                                4.74  

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั               37,231.36                                4.53  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)               34,797.96                                4.23  

11 อื่นๆ            111,510.40                              13.57  

   รวม          821,912.15                     100.00  
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รายละเอียดการลงทนุ การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั
มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 362,260,941.74

กองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563

บริษัท จีเอฟพีท ีจ ำกดั (มหำชน) 156,240.00

จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 362,260,941.74

ธุรกิจกำรเกษตร 156,240.00

ธนำคำร กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 16,430,400.00

ธนำคำร กรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 2,822,400.00

ธนำคำร 60,294,655.74

ธนำคำร กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 199,640.00

ธนำคำร เกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 14,625,975.00

ธนำคำร กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 8,022,550.00

ธนำคำร ทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 6,039,190.74

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 2,070,300.00

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 10,084,200.00

เคมีภณัฑ์และพลำสติก 20,619,365.00

บริษัท อีสเทร์ินโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 1,751,500.00

วสัดกุ่อสร้ำงและตกแตง่ 1,751,500.00

บริษัท วีนิไทย จ ำกดั (มหำชน) 2,046,090.00

บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 2,812,600.00

บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) 15,760,675.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกดั (มหำชน) 23,856,900.00

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 3,890,900.00

พำณิชย์ 37,955,326.00

บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกดั (มหำชน) 535,325.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 4,629,660.00

บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) 1,519,116.00

บริษัท ช.กำรชำ่ง จ ำกดั (มหำชน) 4,149,150.00

บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 4,149,150.00

บริษัท เมก้ำ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ำกดั (มหำชน) 3,523,425.00

พลงังำนและสำธำรณปูโภค 80,884,965.00

บริษัท เคซีอี  อีเลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) 3,081,760.00

ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 3,081,760.00

บริษัท บ.ีกริม เพำเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) 5,778,400.00

บริษัท บซีีพีจี จ ำกดั (มหำชน) 2,459,730.00

บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 2,702,500.00

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน) 4,762,800.00

บริษัท ผลติไฟฟ้ำ จ ำกดั (มหำชน) 4,560,000.00

บริษัท พลงังำนบริสทุธ์ิ จ ำกดั (มหำชน) 3,987,650.00

บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) 5,863,950.00

บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 31,070,800.00

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 6,545,000.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 7,098,000.00

บริษัท สตำร์ ปิโตเลยีม รีไฟน์น่ิง จ ำกดั (มหำชน) 24,650.00

บริษัท ผลติไฟฟ้ำรำชบรีุ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 3,889,600.00

บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส์้ แอนด์ พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) 2,141,885.00
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กองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563

รายละเอียดการลงทนุ การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั
มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

บริษัทบริหำรสนิทรัพย์ กรุงเทพพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 2,986,550.00

เงินทนุและหลกัทรัพย์ 11,439,970.00

หุ้นสามัญ 362,260,941.74

จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 362,260,941.74

บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 2,313,000.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 3,562,000.00

บริษัท บตัรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 2,120,075.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อำหำร จ ำกดั (มหำชน) 6,168,000.00

อำหำรและเคร่ืองดื่ม 15,164,910.00

บริษัท รำชธำนีลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) 458,345.00

บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 2,443,410.00

บริษัท โอสถสภำ จ ำกดั (มหำชน) 3,177,150.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 3,376,350.00

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชกำร จ ำกดั (มหำชน) 9,506,820.00

บริษัท บำงกอก เชน ฮอสปิทอล จ ำกดั (มหำชน) 4,254,750.00

กำรแพทย์ 17,541,240.00

บริษัท โรงพยำบำล พระรำมเก้ำ จ ำกดั (มหำชน) 1,470,750.00

บริษัท โรงพยำบำลจฬุำรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) 399,870.00

บริษัท โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ จ ำกดั (มหำชน) 1,909,050.00

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 9,736,600.00

บริษัท แอดวำนซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 19,502,400.00

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร 44,336,100.00

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 506,680.00

สือ่และสิง่พิมพ์ 5,305,450.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 15,097,100.00

บรรจภุณัฑ์ 6,433,280.00

บริษัท วีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 2,862,640.00

บริษัท แพลน บ ีมีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 1,936,130.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 5,219,260.00

พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 24,406,930.00

บริษัท บจีี คอนเทนเนอร์ กล๊ำส จ ำกดั (มหำชน) 6,433,280.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) 2,714,670.00

บริษัท เซ็นทรัลพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 6,901,200.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) 531,300.00

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 7,709,910.00

บริษัท ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) 908,820.00

บริษัท สวนอตุสำหกรรมโรจนะ จ ำกดั (มหำชน) 421,770.00

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ำกดั (มหำชน) 639,870.00

บริษัท ดิ เอรำวณั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 1,182,930.00

กำรทอ่งเที่ยวและสนัทนำกำร 1,822,800.00
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รายละเอียดการลงทนุ การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั
มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 362,260,941.74

บริษัท ทำงดว่นและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 3,305,500.00

บริษัท ทำ่อำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) 18,301,800.00

ขนสง่ 26,917,300.00

พันธบตัรรัฐบาล 45,404,476.65

บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 0.00

บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 5,310,000.00

พนัธบตัรธนำคำรแหง่ประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2561 20,238,591.20

อำยคุงเหลอื 1-3 ปี 20,238,591.20

อำยคุงเหลอืน้อยกวำ่ 1 ปี 0.00

พนัธบตัรธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร พ.ศ. 2559 ครัง้ที่ 3 5,361,193.75

อำยคุงเหลอื 5-7 ปี 5,361,193.75

อำยคุงเหลอื 3-5 ปี 0.00

อำยคุงเหลอืมำกกวำ่ 10 ปี 0.00

พนัธบตัรรัฐบำล ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ครัง้ที่ 2 19,804,691.70

อำยคุงเหลอื 7 -10 ปี 19,804,691.70

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2/2561 ชดุที่ 2 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2565 20,947,091.40

Rate AA 52,244,812.20

หุ้นกู้ 200,139,287.80

หุ้นกู้ของ บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2562 ชดุที4่ ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 22,405,363.60

Rate A+ 22,405,363.60

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2561 ชดุที่ 3 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2566 31,297,720.80

หุ้นกู้  บริษัท กำรบนิไทย จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2554 ชดุที่ 5 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 83,334,384.00

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2/2558 ชดุที่ 3 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 21,147,603.80

Rate A 104,481,987.80

เงินฝาก 12,058,188.63

พนัธบตัรของกระทรวงกำรคลงั แหง่สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ครัง้ที่ 1/2557 รุ่นที3่ ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 21,007,124.20

Rate BBB+ 21,007,124.20

ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 213,384.99

อ่ืนๆ -11,346,085.31

ธนำคำร ยโูอบ ีจ ำกดั (มหำชน) 11,844,803.64

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 608,516,809.51

หนีส้นิอ่ืน -11,846,644.31

ทรัพย์สนิอ่ืน 500,559.00

 
 

ค าอธิบายการจัดอนัดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื่อถอื 
AAA เป็นอนัดบัที่สงูที่สดุ แสดงถึงระดบัความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต ่าที่สดุ มีความสามารถสงูสดุในการช าระเงินต้นและ

ดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา แทบจะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอื่น 
AA ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุท่ีต ่ามาก 
A ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุท่ีต ่า 
BBB ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุปานกลาง 
BB ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงู 
B ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงูมาก 
C ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสี่ยงที่สงูที่สดุ ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามก าหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของ

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอื่นๆ จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อยา่งมีนยัส าคญั 
D ตราสารหนีท้ี่ไมส่ามารถช าระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 
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                      สดัสว่นสงูสดุ(Upper Limit) ที่บริษัทจดักำรคำดวำ่จะลงทนุในกลุม่ (ง) 15.00 %NAV

0.00

หมำยเหต ุ *   มลูคำ่ตำมรำคำตลำด และ % NAV ตำมข้อ (ง) ได้รวมตรำสำรที่ตวัตรำสำรได้รับ rating ในระดบั Investment grade ไว้ด้วย

32.89

0.00

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนีท้ี่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) พนัธบตัร

(ข) ตรำสำรที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก

 ผู้ รับรอง ผู้อำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั
(ค) ตรำสำรที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดบั investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั 

ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั
(ง)* ตรำสำรที่มีบริษัทได้รับกำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือในระดบัที่ต ่ำกวำ่ investment grade 

หรือ ไมมี่ rating เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั

45,404,476.65

0.00

200,139,287.80

0.00

7.46
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20,238,591.20

5,361,193.75

19,804,691.70

22,405,363.60

21,147,603.80

21,007,124.20

20,947,091.40

31,297,720.80

83,334,384.00

245,543,764.45

ผู้ค า้/ผู้ รับรอง
ผู้สลักหลัง

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

12/03/2564ธนำคำรแหง่ประเทศไทย

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
ก าหนดช่ือตราสาร

พันธบตัร

อันดับความ
น่าเช่ือถือ

ประเภท ผู้ออก มูลค่า
หน้าตั๋ว

กระทรวงกำรคลงั

20,000,000.00

-GGLB262A 24/02/2569ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร กระทรวงกำรคลงั 5,000,000.00

-BOT213A

15,000,000.00

หุ้นกู้

A+BJC293A 24/03/2572บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 20,000,000.00

-LB296A 22/06/2572

20,000,000.00

BBB+MOFL21OA 10/10/2564กระทรวงกำรคลงั แหง่สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 20,000,000.00

ACPALL226A 30/06/2565บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกดั (มหำชน)

20,000,000.00

AATBEV233A 22/03/2566บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 30,000,000.00

AATBEV223A 19/03/2565บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน)

80,000,000.00

รวม

ATHAI215B 13/05/2564บริษัท กำรบนิไทย จ ำกดั (มหำชน)
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รำยได้จำกกำรลงทนุ เงินลงทนุตำมมลูคำ่ยตุิธรรม(รำคำทนุ 632,026,984.87 บำท) 605,490,733.94

    รำยได้เงินปันผล 4,553,919.22 เงินฝำกธนำคำร 12,047,171.33

    รำยได้ดอกเบีย้ 4,477,874.45 ลกูหนี ้

    รำยได้อ่ืนๆ 0.00     จำกกำรขำยเงินลงทนุ 0.00

        รวมรำยได้ 9,031,793.67     จำกดอกเบีย้และเงินปันผล 2,825,548.55

คำ่ใช้จ่ำย คำ่ใช้จ่ำยรอตดับญัชี-สทุธิ 0.00

    คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 3,529,982.79 สินทรัพย์อ่ืน 0.00

    คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 61,774.69         รวมสินทรัพย์ 620,363,453.82

    คำ่ธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร 0.00

    คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน 423,597.94

    คำ่ธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทนุ 0.00     เจ้ำหนีจ้ำกกำรซือ้เงินลงทนุ 8,359,990.37

    คำ่ธรรมเนียมวิชำชีพ 31,564.74     คำ่ใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 677,638.50

    คำ่ใช้จ่ำยรอตดับญัชีตดัจ่ำย 0.00     หนีส้ินอ่ืน 2,809,015.44

    คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 40,913.68         รวมหนีส้ิน 11,846,644.31

        รวมคำ่ใช้จ่ำย 4,087,833.84

ก ำไรจำกกำรลงทนุสทุธิ 4,943,959.83 สินทรัพย์สทุธิ 608,516,809.51

รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิจำกเงินลงทนุ

    รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ (15,798,540.49) ทนุที่ได้รับจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 557,257,673.47

    รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้ทัง้สิน้ (45,323,553.43) ก ำไรสะสม

        รวมรำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงินลงทนุที่เกิดขึน้และที่ยงัไมเ่กิดขึน้ (61,122,093.92)     บญัชีปรับสมดลุ 123,778,810.69

    ก ำไร(ขำดทนุ)สะสมจำกกำรด ำเนินงำน (72,519,674.65)

กำรเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์จำกกำรด ำเนินงำน (56,178,134.09) สินทรัพย์สทุธิ 608,516,809.51

เงินปันผลจ่ำยระหวำ่งปี 0.00 สินทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 10.9198

กำรเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจำกกำรด ำเนินงำน (56,178,134.09) จ ำนวนหนว่ยลงทนุที่จ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หนว่ย) 55,725,767.3472

ณ  วันที่ 31 มกราคม 2563

สินทรัพย์

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วันที่  1 สิงหาคม 2562 ถงึวันที่ 31 มกราคม 2563

หนีสิ้น

สินทรัพย์สุทธิ:

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากดั
กองทุนเปิด ไทย บาลานซฟั์นด์

งบการเงิน
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

งบดุล
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47.66% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 
 
 
 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อนัดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

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

 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั  

ขา่วสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

เพื่อใช้เป็นข้อมลู 
ในการประกอบ 
การตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
4 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
5 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
6 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
8 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
9 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
10 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
11 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
12 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
13 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
14 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
15 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากดั 
16 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
17 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
18 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที่ 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  
หรือที ่Website ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ีรายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมของกองทนุรวม 

http://www.uobam.co.th/
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ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

-ไมม่ี- - - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 
 

 
หมายเหต ุ: 

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

มีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่ จ านวน 1 กลุม่ เป็นสดัสว่นร้อยละ 35.1858 
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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 

 


