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สารบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 
ในรอบบญัชีที่ผ่านมา : ระหว่างวนัที่ 1 สิงหาคม 2556 – วนัที่ 31 กรกฎาคม 2557 กองทนุเปิด มิกซ์ 15/85 ปันผล 

ซึ่งมีนโยบายการลงทนุในตราสารทุน และตราสารหนี ้ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 กองทุนมีการลงทนุในพนัธบตัรธนาคาร
แห่งประเทศไทย และพนัธบตัรรัฐบาล ประมาณ 39.9%, ตราสารหนีเ้อกชน ประมาณ 41.7%, เงินฝากสถาบนัการเงิน 2.4% 
และตราสารทนุ 16.0% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ตามล าดบั 

 
ในรอบบญัชีที่ผา่นมา : วนัท่ี 1 สงิหาคม 2556 – วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 กบัรอบบญัชีก่อนหน้า : ระหว่างวนัที่ 

1 สงิหาคม 2555 – วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 สดัสว่นการลงทนุในตราสารหนีภ้าครัฐบาลของรอบบญัชีกรกฎาคม 2557 
อยูท่ี่ระดบั 39.9% ลดลงจากรอบบญัชีกรกฎาคม 2556 ที่ระดบั 47.8 % หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน เพิ่มขึน้จาก 33.6% 
เป็น 41.7% และเงินลงทนุในเงินฝากและตราสารหนีข้องสถาบนัการเงินลดลงจาก 5.5% เป็น 2.4% โดยการลงทนุใน 
ตราสารทนุปรับเพิ่มขึน้ จาก 13.1% ในรอบปีบญัชีกรกฎาคม 2556 เป็น 16.0% ในรอบบญัชีกรกฎาคม 2557 

 
เนื่องในโอกาสที่กองทนุเปิด มิกซ์ 15/85 ปันผล ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2557 บริษัทจดัการ

ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุดงักลา่วมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 1,154,996,127.80 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 
ตอ่หนว่ยเทา่กบั 10.4683 บาท  

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุทา่นท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด มิกซ์ 15/85 

ปันผล และขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านด้วย  
ความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุเปิดได้จากหนงัสอืพิมพ์รายวนั 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. นางสาวศิริพรรณ สทุธาโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ 
4. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
 

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 มิกซ ์15/85 ปันผล 

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 
1. นายจารุวตัร ปรีดิ์เปรมกลุ 
2. นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย 
3. นายวีรยทุธ ห์ลลีะเมียร 
4. นางสาวศิริพรรณ สทุธาโรจน์ 
5. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ 
6. นายอรุณศกัดิ ์ จรูญวงศ์นิรมล 
7. นางสาวทิพย์วด ี อภิชยัสริิ 
8. นายสทิธิศกัดิ ์ ณฐัวฒุ*ิ 
9.  นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 
10 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 
11. นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัติ ์
12. นางพงึพศิ จฬุาโรจน์มนตรี 
13. นางสาวอญัชล ี งามวฒุกิลุ* 
14. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ 

* ปฏิบตัิเป็นหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน        11 เม.ย. 55 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี          31 ก.ค. 57 
 

 
อัตราผลตอบแทนย้อนหลงั 

( % ) 
BENCHMARK* 

( % ) 
3 เดือน 

25 เม.ย. 57 – 25 ก.ค. 57 
2.26 1.45 

6 เดือน 
31 ม.ค. 57 – 25 ก.ค. 57 

4.18 3.70 

1 ปี 
26 ก.ค. 56 – 25 ก.ค. 57 

3.07 4.46 

ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 
11 เม.ย. 55 – 25 ก.ค. 57 

13.37 12.60 

* ดชันีพนัธบตัรรัฐบาลกลุม่ที่ 1 (กลุม่อายคุงเหลือระหว่าง 1 ถึง 3 ปี) (45%) และดชันีหุ้นกู้ที่มี
อนัดบัความนา่เช่ือถือในระดบันา่ลงทนุตัง้แต ่BBB ขึน้ไป (กลุม่อายคุงเหลอืระหว่าง 1 ถึง 3 ปี) 
(45%) และดชันี SET (10%) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ไทย มิกซ ์15/85 ปันผล 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

       
  

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จ านวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ*             11,691.30  1.07  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์*                 210.11  0.02  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ*                       -    -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน*              1,402.95  0.13  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ*                       -    -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก*                 273.52  0.03  

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก*                   29.89  -    

คา่สอบบญัชี*                   43.00  -    

คา่ประกาศหนงัสอืพมิพ์ *                 105.06  0.01  

คา่อากรแสตมป์และคา่ไปรษณียากร*                    0.71  -    

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ***                   48.10  -    

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **          13,804.64  1.26  

หมายเหต ุ *  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย 
  **  ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
  ***  คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01, ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย 
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กองทุนเปิด ไทย มิกซ ์15/85 ปันผล 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

 
           

    
  

ชื่อบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)           413,958.00                       16.08  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)           322,438.60                       12.52  

3 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั            204,412.84                         7.94  

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั           198,237.99                         7.70  

5 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน)           193,277.27                         7.51  

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั           190,639.14                         7.41  

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)           188,882.88                         7.34  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั            188,424.02                         7.32  

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)           173,996.19                         6.76  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย)จ ากดั            144,016.16                         5.59  

11 อื่นๆ           356,169.13                       13.83  

   รวม  2,574,452.22                     100.00  
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูที่สดุ แสดงถงึระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต ่าท่ีสดุ มีความสามารถสูงสุดในการช าระเงินต้นและดอกเบีย้
ตามก าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืน 

AA ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต ่ามาก 
A ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต ่า 
BBB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง 
BB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงู 
B ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงูมาก 
C ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงท่ีสูงท่ีสุด ท่ีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามก าหนดเวลาการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ จะส่งผลตอ่ความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่างมีนยัส าคญั 
D ตราสารหนีท่ี้ไม่สามารถช าระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)  
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ 

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 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 
 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ีรายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมของกองทนุรวม 

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 มิกซ ์15/85 ปันผล 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 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 มิกซ ์15/85 ปันผล 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 
 

-- ไม่มี -- 

หมายเหต ุ: 

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

กองทุนเปิด มิกซ ์15/85 ปันผล 

ส าหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 
 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข 
วันที่ได้รับ 

ความเห็นชอบ 

1. ที่อยูบ่ริษัทจดัการ และที่อยูน่ายทะเบียนหนว่ยลงทนุ เนื่องจากบริษัทย้ายที่ท าการใหม ่ 13 สงิหาคม 2556 

2. การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่
ของบริษัทจดัการ 

แก้ไขตามประกาศของส านกังานณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
ที่ สน.36/2556, สน.39/2556, ทน.46/2556 และ 
ทน.48/2556 

31 มกราคม 2557 
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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 

 

 


