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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 
 ในรอบบญัชีที่ผา่นมาระหวา่งวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557 – 31 มกราคม 2558 กองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล 
มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนส าหรับรอบบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มกราคม 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.26 
เปรียบเทียบกบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.22 

 
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์  
รีจินอล บอนด์ ปันผล 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ก.พ. 2557 – 31 ม.ค 2558 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ก.พ. 2556 – 31 ม.ค. 2557 

กองทนุ 6.26% -5.34% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) 5.22% 3.36% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : ดชันี HSBC Asian Local Bond Custom ในรูปสกลุเงินบาท 
 
สรุปภาพรวมตลาด 

ในช่วงรอบปีบญัชีที่ผา่นมา ตลาดตราสารหนีเ้อเซียในช่วงคร่ึงแรกมีการปรับตวัเพิ่มขึน้ได้คอ่นข้างดี เนื่องจากอตัรา
ดอกเบีย้ในตลาดมีการปรับตัวลดลง หลงัจากตลาดเร่ิมลดความกังวลจากการที่ทางธนาคารกลางสหรัฐฯ  จะมีการใช้
นโยบายการเงินท่ีเข้มงวดมากขึน้ อยา่งไรก็ตามในช่วงคร่ึงหลงัของรอบปีบญัชี ตลาดตราสารหนีเ้อเซียให้ผลตอบแทนที่ไม่ดี
นกั จากการท่ีคา่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีการปรับตวัแข็งค่าขึน้อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกบัค่าเงินสว่นใหญ่ในภมูิภาค สง่ผลให้
อตัราผลตอบแทนในสกลุเงินในภมูิภาค เมื่อปรับเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ มีการปรับตวัลดลง  
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน 

กองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล เน้นลงทนุในกองทนุ United Asian Local Currency Bond Fund 
ซึง่มีนโยบายการลงทนุในตราสารหนีท้ี่ออกเป็นสกลุเงินในภมูิภาคเอเชีย โดยมุง่แสวงหาผลตอบแทนการลงทนุทัง้จากอตัรา
ดอกเบีย้ที่ได้รับจากการลงทนุ และจากการปรับแข็งค่าขึน้ของสกุลเงินที่เข้าไปลงทนุ โดยตราสารหนีท้ี่ลงทนุจะรวมถึงตรา
สารหนีท้ี่ออกโดยบริษัท สถาบันการเงิน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ในเอเชีย ซึ่งได้แก่ประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย 
อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ ฮ่องกง เกาหลใีต้ ไต้หวนั จีน ออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ และ ญ่ีปุ่ น    
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น า้หนกัการลงทนุสงูสดุ ณ วนัท่ี 30 มกราคม 2558 

ประเทศ ร้อยละของสนิทรัพย์ทัง้หมด 
อินโดนีเซีย 17.06 

เกาหล ี 16.82 
จีน 14.86 

ฟิลปิปินส์ 11.44 
ไทย 9.46 

มาเลเซีย 8.02 
อื่นๆ 18.17 

เงินสด 4.17 
 
เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 31 มกราคม 2558 

บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 274,095,774.53 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 9.5250 บาท ณ วนัท่ี 30 มกราคม 2558 

บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด เอเชียน เดบท์  
รีจินอล บอนด์ ปันผล และขอให้ค ามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
ท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้จากหนงัสอืพิมพ์รายวนั หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายออ่ง ซี เอ็ง กรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 
4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
   และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกิจ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ 
4. นางสาวศิริพรรณ  สทุธาโรจน์ กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 

 
 

ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
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กองทุนเปิด เอเชียน เดบท ์รีจินอล บอนด ์ปันผล 

 รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม  

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2558 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวศิริพรรณ   สทุธาโรจน์ 

2 นางสาววรรณจนัทร์    อึง้ถาวร* 

3 นายเอกรัตน์ อภิวฒันพร*  

4 นายกิตติพงษ์  กงัวานเกียรตชิยั 

* ปฏิบตัิเป็นหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน  9 ก.พ. 55 

วันสิน้สุดรอบปีบัญช ี 31 ม.ค. 58 
 

 
อัตราผลตอบแทนย้อนหลงั 

(ร้อยละ ) 
BENCHMARK* 

(ร้อยละ ) 
3 เดือน 

31 ต.ค. 57 - 30 ม.ค. 58 
0.97 0.27 

6 เดือน 
25 ก.ค. 57 - 30 ม.ค. 58 

0.14 1.27 

1 ปี 
30 ม.ค. 57 - 30 ม.ค. 58 

6.26 5.22 

ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 
9 ก.พ. 55 - 30 ม.ค. 58 

6.20 8.79 

* HSBC Asian Local Bond Custom Index ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน ซึ่ง HSBC Asian Local Bond Custom Index เป็นดชันี
เปรียบเทียบของกองทนุ United Asian Local Currency Bond Fund ซึง่เป็นกองทนุปลายทาง 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ข้อมูลของ United Asian Local Currency Bond Fund (กองทุนหลกั) 
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กองทุนเปิด เอเชียน เดบท ์รีจินอล บอนด ์ปันผล 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2556 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2557 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  จ านวนเงนิ ร้อยละของ 

(Fund's direct expense) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ*              3,945.87                      1.07  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์*                 118.38                      0.03  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ*                       -                           -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน*                 789.17                      0.21  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ*                       -                           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย – ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก*                 349.87                      0.09  

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย – ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก*                       -                           -    

คา่สอบบญัชี*                   46.00                      0.01  

คา่ธรรมเนียมในการยื่นค าขอจดัตัง้และจดทะเบียนกองทนุ*                   71.21                      0.02  

คา่ประกาศหนงัสอืพมิพ์*                   44.80                      0.01  

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ***                   24.49                      0.01  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด**            5,389.79                    1.45  

 หมายเหต ุ  *   คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย  
                     **   ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์  

                  ***  คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01, ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท ์รีจินอล บอนด ์ปันผล 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2558 
 

 0.00  
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท ์รีจินอล บอนด ์ปันผล 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558 
 

รายชื่อ อันดับความน่าเชื่อถอื 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ขา่วสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

3 ธนาคารออมสนิ 

4 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ 

5 ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จ ากดั (มหาชน) 

6 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส 

7 ธนาคาร โอเวอร์ซ-ีไชนีสแบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

8 ธนาคารแหง่โตเกียว-มิตซูบชิิ ยเูอฟเจ จ ากดั 

9 ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

10 ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 

11 ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

12 ธนาคารดอยซ์แบงก์ 

13 ธนาคาร มซิูโฮ คอร์ปอเรท จ ากดั 

14 ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส ์

15 ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิง้ คอร์ปอเรชัน่ 

16 ธนาคาร บาร์เคลย์ 

17 ธนาคารในสหรัฐอเมริกา 

18 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

19 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

20 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) 

21 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

22 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

23 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

24 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

25 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

26 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
27 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)  
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ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

28 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 

เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

29 ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 

30 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

31 ธนาคารไทยเครดติเพื่อรายยอ่ย จ ากดั (มหาชน) 

32 ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

33 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

34 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

35 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

36 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

37 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

38 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั 

39 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

40 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

41 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

42 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

43 คอมเมิร์ซแบงค์ เอจี 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2558 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

UOB Asset Management (Singapore) 

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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ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท ์รีจินอล บอนด ์ปันผล 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2556 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2557 

 

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 เอเชียน เดบท ์รีจินอล บอนด ์ปันผล 

ณ วนัท่ี 30 มกราคม 2558 

--ไมม่-ี- 

หมายเหต ุ: 

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

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท ์รีจินอล บอนด ์ปันผล 

ส าหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2556 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2557 
 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข 
วันที่ได้รับ 

ความเห็นชอบ 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 
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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 

 


