กองทุนเปิด กําไรเพิ่มพูน
Kamrai Permpoon Open-ended Fund : KPLUS

รายงานประจํารอบ 6 เดือนแรก
(1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 กรกฎาคม 2558)

สารบัญ
หน้ า

สารจากบริษัทจัดการ

1

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

3

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

4

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

5

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

6

ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม

7

รายละเอียดเกี่ยวกับค่ านายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์

8

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่ อภาระผูกพัน

9

รายงานงบการเงิน

11

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

12

อันดับความน่ าเชื่อถือของธนาคารหรื อสถาบันการเงิน

13

การรั บผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากใช้ บริการบุคคลอื่นๆ

14

รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม

15

การลงทุนไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน

16

ข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน

17

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน

1

สารจากบริษทั จัดการ
เรียน ท่ านผู้ถอื หน่ วยลงทุน
สรุ ปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่ างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 – 31 กรกฎาคม 2558
ภาพรวมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2558 – กรกฎาคม 2558 เป็ นภาพการปรับตัวลง
อย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ ระดับสูงที่สดุ ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ใกล้ ระดับ 1,620 จุด โดยความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวลงของ
เศรษฐกิจไทย รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลง 2 ครั ง้ สู่ 1.50% ผนวกกับคุณภาพสินทรัพ ย์ที่ด้อยลงของหุ้น
กลุ่มธนาคาร แนวโน้ ม NPL ที่ปรับตัวขึ ้น ส่งผลถึงแนวโน้ มการลงทุนโดยรวมดูถดถอย นอกจากนี ้ผลประกอบการไตรมาส
1/2558 ที่อ่อนแอได้ สร้ างแรงกดดัน ต่อตลาดหุ้น อย่างต่อเนื่ อง ตัง้ แต่กลางเดื อนเมษายนเป็ นต้ น มา ด้ านโครงการลงทุน
โครงสร้ างพื ้นฐานไม่ได้ มีแผนความคืบหน้ าที่ชดั เจนมากนักตังแต่
้ ต้นปี ที่ผา่ นมา ทังโครงการรถไฟรางคู
้
่ รถไฟฟ้ า และโครงการทวาย
เป็ นอีกแรงกดดันต่อความเชื่อมัน่ เชิงเศรษฐกิจ การลงทุนภาคเอกชน และการบริ โภคภายในประเทศ ปั ญหาด้ านการปรับลด
อันดับความน่าเชื่อถือทางความปลอดภัยทางการบิน การสัง่ ห้ ามนําเข้ าสินค้ าที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการค้ ามนุษย์ โดยประเทศ
มหาอํานาจ และปั ญหาหนี ้กรี ซที่ผิดนัดชําระยืดเยื ้อ หาข้ อสรุ ปไม่ได้ จนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งกรี ซได้ ยอมรับข้ อตกลงจาก
เจ้ าหนี ้ก็เป็ นปั จจัยสําคัญจากภายนอกที่เข้ ามากดดันต่อดัชนี SET index แต่อย่างไรก็ดีแนวรับสําคัญที่ระดับ 1,400 ก็สามารถ
ประคองการปรับตัวลงของดัชนีได้ ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมก่อนที่จะมาปิ ดที่ระดับ 1,440.12 จุด ณ สิ ้นเดือนกรกฎาคม 2558
สรุ ปภาวะตลาด SET index ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 – กรกฎาคม 2558 ดัชนีให้ ผลตอบแทนรวม -8.9% (TRI) โดย
หุ้นกลุ่มหลักที่ปรั บตัวลงมากที่สุด ได้ แก่ ธนาคาร -24.4%, สื่อโฆษณา -17.5% และอสังหาริ มทรั พย์ -13.0% ในขณะที่
กลุ่มโรงพยาบาล +10.8%, ปิ โตรเคมี +9.0% และวัส ดุก่อ สร้ าง +5.5% ปรั บ ตัว ขึน้ มากที่ส ุด ในช่ว งเดีย วกัน นัก ลงทุน
ต่างชาติเป็ นผู้ขายสุทธิรวม 3.8 หมื่นล้ านบาท
กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน
กองทุนฯ
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่ าง
1 กุมภาพันธ์ 2558 – 31 กรกฎาคม 2558
-3.9235%
-8.9252%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน ครบรอบครึ่ งปี บัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 บริ ษัทจัดการใคร่ ขอแจ้ งให้
ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 272,481,556.20 บาท หรื อคิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยเท่ากับ 6.8453 บาท

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน

1

บริ ษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ ความไว้ วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน และ
ขอให้ คํามัน่ ว่าบริ ษัทจัดการจะบริ หารกองทุนให้ มีประสิทธิ ภาพมากที่สดุ เพื่อประโยชน์สงู สุดของท่านด้ วยความระมัดระวัง
รอบคอบภายใต้ จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิ ดได้
จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรื อที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน

2

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายอ่อง ซี เอ็ง
นายทีโอ บุน เคียต
นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
นางสาวปิ ยพร รัตน์ประสาทพร
นายวนา พูลผล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นายวนา
นางสาวณัชชา
นางสุนรี
นางสาวศิริพรรณ

พูลผล
สุนทรธาราวงศ์
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
สุทธาโรจน์

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการผู้จดั การอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน

สถานที่ตงั ้ ของบริษัทจัดการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน
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กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน

4

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่ มพูน
รายชื่อผู้จดั การกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
ลําดับที่

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

1.

นางสาวศิริพรรณ สุทธาโรจน์

2.

นายสิทธิ์ศกั ดิ์

ณัฐวุฒ*ิ

3.

นางสาวปราณี

ศรี มหาลาภ

4.

นายชัยยันต์

จันทนคีรี

5.

นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล*

6.

นายอรุณศักดิ์

7.

นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ*

8.

นายชัยพฤกษ์

จรูญวงศ์นิรมล*
กุลกาญจนาธร*

* ปฏิบตั ิเป็ นหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุนและผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน

5

ตารางสรุปผลการดําเนินงาน

3 เดือน
24 เม.ย. 58 - 31 ก.ค. 58
6 เดือน
30 ม.ค. 58 - 31 ก.ค. 58
1 ปี
25 ก.ค. 57 - 31 ก.ค. 58
3 ปี
27 ก.ค. 55 - 31 ก.ค. 58
ตัง้ แต่ จดั ตัง้ กองทุน
29 ธ.ค. 36 - 31 ก.ค. 58

วันจดทะเบียนกองทุน

29 ธ.ค. 36

วันสิน้ สุดรอบบัญชี

31 ก.ค. 58

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
ย้ อนหลัง
(ร้ อยละ)

BENCHMARK 1*
(ร้ อยละ)

BENCHMARK 2**
(ร้ อยละ)

-4.87

-7.42

-6.91

-3.92

-8.93

-7.18

-3.31

-6.72

-3.85

36.97

22.25

34.80

215.01

-13.69

-

* เกณฑ์มาตรฐาน 1 : ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
** เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่ง
ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน

6

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่ มพูน
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปี บัญชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

จํานวนเงิน
หน่ วย : พันบาท
1,896.40

ร้ อยละของ
มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ
0.66

30.34
-

0.01
-

182.05
-

0.06
-

ค่าใช้ จา่ ยในการส่งเสริ มการขาย – ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

-

-

ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย – ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

-

-

ค่าสอบบัญชี

26.99

0.01

ค่าประกาศหนังสือพิมพ์

51.34

0.02

ค่าใช้ จา่ ยในการจ่ายเงินปั นผล

79.04

0.03

2.65

-

2,268.81

0.79

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมการทํารายการ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน

ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ*
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด**

หมายเหตุ * ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้ อยละ 0.01
** ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มไว้ ด้วย(ถ้ ามี), ไม่รวมค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน
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กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่ มพูน
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
สําหรับงวด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ชื่อบริษัทนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์

ค่ านายหน้ า
ซือ้ ขายหลักทรัพย์

ร้ อยละของค่ านายหน้ า
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ รวม

1 บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

119,482.46

14.62

2 บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

117,781.72

14.41

3 บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

100,162.06

12.26

4 บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จํากัด

95,682.11

11.71

5 บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

58,269.98

7.13

6 บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

52,445.58

6.42

7 บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

50,448.17

6.17

8 บริ ษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

40,724.40

4.98

9 บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)

39,971.10

4.89

10 บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

37,662.63

4.61

11 อื่นๆ

104,478.74

12.79

รวม

817,108.95

100.00

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน
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กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน
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กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน
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กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่ มพูน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
1.005

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน
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อันดับความน่ าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิ น
กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่ มพูน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่ าเชื่อถือโดย
สถาบันในต่ างประเทศ

อันดับความน่ าเชื่อถือโดย
สถาบันในประเทศ

ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ

A1 (Moody) / A+ (S&P)

A+ (Fitch)

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P)

AAA (Fitch)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

-

A (Tris)

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน
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การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการที่ใช้บริ การบุคคลอื่นๆ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

บริษัทที่ให้ ผลประโยชน์
บริ ษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิตี ้คอร์ ป (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน

ผลประโยชน์ ท่ ีได้ รับ

ข่าวสาร และ
บทวิเคราะห์

เหตุผลในการรับ
ผลประโยชน์

เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูล
ในการประกอบ
การตัดสินใจ
ลงทุน
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมของกองทุนรวม
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการทําธุรกรรมของกองทุนรวม
หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ที่
บริ ษัทจัดการโดยตรง หรื อที่ Website ของบริ ษัทจัดการที่ http://www.uobam.co.th
หรื อที่ Website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน
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ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณี ที่การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่ มพูน
ในรอบปี บัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
วันที่

ชื่อหลักทรัพย์

อัตราส่ วน ณ สิน้ วัน
(%NAV)

อัตราส่ วนตามโครงการ
(%NAV)

สาเหตุ

การดําเนินการ

-

-ไม่มี-

-

-

-

-

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่ มพูน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
--ไม่ม-ี หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริ ษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน
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บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
www.uobam.co.th
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กองทุนเปิ ด กําไรเพิ่มพูน

