กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์
Thai Equity Fund : TEF

รายงานประจํารอบ 6 เดือนแรก
(1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)

สารบัญ
หน้ า

สารจากบริษัทจัดการ

1

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

3

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

4

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

5

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

6

ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม

7

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่ อภาระผูกพัน

8

รายงานงบการเงิน

10

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

11

อันดับความน่ าเชื่อถือของธนาคารหรื อสถาบันการเงิน

12

การรั บผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากใช้ บริการบุคคลอื่นๆ

13

รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม

14

การลงทุนไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน

15

ข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน

16

สารจากบริษทั จัดการ
เรี ยน

ท่ านผู้ถือหน่ วยลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558
ภาพรวมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดือนเมษายน 2558 – กันยายน 2558 ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องจาก
ระดับ 1,550 จุด สู่ระดับ 1,340 จุดในช่วงปลายเดือนกันยายน การปรับอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงอีก 0.25% สู่ 1.50% ผนวกกับ
คุณภาพสินทรัพย์ที่ด้อยลงของหุ้นกลุม่ ธนาคาร แนวโน้ ม NPL ที่ปรับตัวขึ ้น ส่งผลถึงแนวโน้ มการลงทุนโดยรวมถดถอย นอกจากนี ้
ผลประกอบการไตรมาส 1/2558 ที่ออกมาอ่อนกว่าคาด สร้ างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่องตั ้งแต่กลางเดือน เมษายน
้ ต้นปี ที่ผ่านมา ทังโครงการรถไฟ
้
เป็ นต้ นมา การลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานภาครัฐไม่ได้ มีแผนความคืบหน้ าที่ชดั เจนมากนักตังแต่
รางคู่ รถไฟฟ้ า และโครงการทวาย เป็ นอีกแรงกดดัน ต่อความเชื่ อมั่นเชิงเศรษฐกิจ การลงทุนภาคเอกชน และการบริ โภค
ภายในประเทศ ปั ญหาด้ านการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือทางความปลอดภัยทางการบินโดย ICAO การสัง่ ห้ ามนําเข้ าสินค้ า
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการค้ ามนุษย์ โดยประเทศมหาอํานาจตะวันตก และปั ญหาหนี ้กรี ซที่ผิดนัดชําระยืดเยื ้อ กินระยะเวลานาน
หาข้ อสรุปไม่ได้ จนถึงเดือนกรกฎาคมที่กรี ซยอมรับข้ อตกลงการรัดเข็มขัดจากทางเจ้ าหนี ้ แต่ก็มิได้ เป็ นปั จจัยบวกต่อการฟื น้ ตัว
ของดัชนีตลาดหุ้นไทยเท่าใดนัก เข้ าช่วงฤดูการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2558 หุ้นกลุม่ ธนาคารก็ได้ สร้ างความผิดหวัง
ให้ กบั ตลาดอีกครัง้ เนื่องจากผลประกอบการที่ตํ่ากว่าคาด และแนวโน้ ม NPL ที่ปรับตัวสูงขึ ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เป็ น
ปั จจัยกดดันราคาหุ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ราคานํ ้ามันดิบที่เริ่ มอ่อนตัวลงอีกครัง้ เข้ ามากดดันหุ้นกลุม่ พลังงานให้ ปรับตัวลงต่อ
เหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ รวมถึงการเทขายหุ้นทัว่ โลกของนักลงทุน จึงเกิดภาวะ “risk off” ของการลงทุนทัว่ โลก
(นักลงทุนขายหุ้น และเข้ าซื ้อพันธบัตรรัฐบาลที่มีความเสี่ยงตํ่ากว่า) ดัชนี SET index ปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ระดับ 1,300 จุด
ก่อนที่จะฟื น้ ตัวขึ ้นได้ จากราคาหุ้นที่เริ่ มน่าสนใจของหุ้นหลายกลุม่ ในตลาดที่น่าสนใจ ส่งผลให้ นกั ลงทุนเข้ ามาสะสมหุ้นที่มีระดับ
PBV ตํ่ากว่า 1 หรื อตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ก่อนหน้ าจะย่อตัวลงอีกครัง้ จากความกังวลด้ านการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และ
การประชุม FOMC ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของ Fed ภายในปี 2558 ดัชนี SET index มาปิ ดที่
ระดับ 1,348.84 จุด ณ สิ ้นเดือนกันยายน 2558
สรุปภาวะตลาด SET index ช่วงเดือนเมษายน 2558 – เดือนกันยายน 2558 ดัชนีให้ ผลตอบแทนรวม -8.3% (TRI) โดย
หุ้นกลุ่มหลักที่ปรับตัวลงมากที่สดุ ได้ แก่ ธนาคาร -19.5%, พลังงาน -13.3% และยานยนต์ -12.1% ในขณะที่ห้ ุนกลุ่ม
โรงพยาบาล +9.1%, พาณิชย์ +4.1% และ รับเหมาก่อสร้ าง +3.6% ให้ ผลตอบแทนมากที่สดุ ในช่วงเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติ
เป็ นผู้ขายสุทธิจํานวน 7.8 หมื่นล้ านบาท

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์

1

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตฟ
ี ้ ั นด์
กองทุนฯ
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่ าง
1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558
-9.0331%
-10.4214%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์ ครบรอบครึ่งปี บัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทจัดการใคร่ขอแจ้ งให้
ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,839,924,311.94 บาท หรื อคิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วยเท่ากับ
56.4706 บาท
บริ ษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ ความไว้ วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์ และ
ขอให้ คํามั่นว่าบริ ษัทจัดการจะบริ หารกองทุนให้ มีประสิทธิ ภาพมากที่สดุ เพื่อประโยชน์ สงู สุดของท่านด้ วยความระมัดระวัง
รอบคอบภายใต้ จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิ ดได้
จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรื อที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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รายชื่อกรรมการ และคณะผูบ้ ริหาร
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
และประธานเจ้ 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
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กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
ลําดับที่

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

1.

นางสาวศิริพรรณ สุทธาโรจน์

2.

นายสิทธิ์ศกั ดิ์

ณัฐวุฒิ*

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 ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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ตารางสรุปผลการดําเนินงาน

3 เดือน
26 มิ.ย. 58 - 30 ก.ย. 58
6 เดือน
27 มี.ค. 58 - 30 ก.ย. 58
1 ปี
26 ก.ย. 57 - 30 ก.ย 58
3 ปี
28 ก.ย. 55 - 30 ก.ย 58
ตัง้ แต่ จัดตัง้ กองทุน
28 พ.ค. 42 - 30 ก.ย. 58

วันจดทะเบียนกองทุน

28 พ.ค. 42

วันสิน้ สุดรอบบัญชี

30 ก.ย. 58

อัตราผลตอบแทนย้ อนหลัง
(ร้ อยละ)

BENCHMARK 1*
(ร้ อยละ)

BENCHMARK 2**
(ร้ อยละ)

-10.20

-11.13

-10.15

-8.06

-9.78

-7.86

-12.48

-15.70

-13.02

24.12

3.87

14.32

464.71

197.40

-

*

เกณฑ์มาตรฐาน 1 : ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

**

เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

-

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

-

ผลการดํ า เนิ น งานในอดี ต / ผลการเปรี ย บเที ย บผลการดํ า เนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
ตลาดทุน มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สําหรับงวด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

ค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

จํานวนเงิน
หน่ วย : พันบาท

ร้ อยละ ของ
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

16,498.89

0.80

192.49

0.01

-

-

1,319.91

0.06

ค่าที่ปรึกษาการลงทุน

-

-

ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

-

-

ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

-

-

ค่าสอบบัญชี

36.20

-

ค่าประกาศหนังสือพิมพ์

49.80

-

3.50

-

18,100.79

0.87

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมการทํารายการ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ *
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด **
หมายเหตุ *
**

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

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์

9

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
0.727

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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อันดับความน่ าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิ น
กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์

อันดับความน่ าเชื่อถือโดย
สถาบันในต่ างประเทศ

อันดับความน่ าเชื่อถือโดย
สถาบันในประเทศ

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

AAA (Fitch)

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

A+ (Fitch)
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การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ
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)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์

ผลประโยชน์ ท่ ีได้ รับ

ข่าวสาร และ
บทวิเคราะห์

เหตุผลในการรั บ
ผลประโยชน์

เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูล
ในการประกอบ
การตัดสินใจ
ลงทุน
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมของกองทุนรวม
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการทําธุรกรรมของกองทุนรวม
หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ที่
บริษัทจัดการโดยตรง หรื อที่ Website ของบริษัทจัดการที่ http://www.uobam.co.th
หรื อที่ Website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณี ที่การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์
ในรอบปี บัญชี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
วันที่

ชื่อหลักทรั พย์

อัตราส่ วน ณ สิน้ วัน
(%NAV)

อัตราส่ วนตามโครงการ
(%NAV)

สาเหตุ

การดําเนินการ

-

-ไม่มี-

-

-

-

-

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
--ไม่มี-หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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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

17

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์

