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กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานประจําปี 2556 ของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ดฟันด์ สําหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน
โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
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ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน
สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557
ในรอบบัญชีของกองทุน นับตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปรับตัวลดลงจากระดับ 1499.22 จุด มาปิดที่ระดับ 1274.28 จุด หรือเป็นการลดลง 15.00% มีปริมาณการซื้อ
ขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 43,250.06 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย เป็นผู้ซื้อสุทธิมูลค่า
107,167.01 ล้านบาท และ 115,975.35 ล้านบาท ตามลําดับ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติ และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์
ขายสุทธิมูลค่า 222,613.66 ล้านบาท และ 528.70 ล้านบาท ตามลําดับ
เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ประเด็นการเมืองฝั่งยุโรปเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นไทย เริ่มต้นด้วยการที่ฝ่ายค้านใน
สเปนเสนอให้นายกรัฐมนตรี Rajoy ลาออก จากกรณีคอร์รัปชั่นในคณะรัฐมนตรี ต่อด้วยความไม่แน่นอนของการ
จัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งทั่วไปในอิตาลี
กลายเป็นเหตุให้เกิดความกังวลต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤติหนี้ในยุโรป
ปัจจัยในประเทศนับได้ว่ามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทยในเดือนนี้ เมื่อตัวเลข GDP ใน 4Q55 ของไทย
ขยายตัว 18.9% YoY ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ท่ี 15.3% YoY พร้อมกับภาพการเก็งกําไรต่อผลการดําเนินงานใน 4Q55
และเงินปันผลงวดปี 2555 ของบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงเม็ดเงินจาก Target Fund ที่เปิดกองขายอย่างหนาแน่น
ในช่วงปลายเดือนมกราคม ต่อเนื่องถึงเดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม 2556 ดัชนีปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งแรกของเดือน ด้วยภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่เติบโตแข็งแกร่ง
ภายใต้อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง อีกทั้ง Fitch ได้มีการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวเงินตราต่างประเทศ
ของไทยเป็น BBB+ จาก BBB พร้อมแนวโน้มคงที่ อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยกลับมาปรับตัวลงแรงในสัปดาห์ที่ 3
ของเดือนมีนาคม ด้วยปัจจัยลบจากทั้งภายนอกและภายในประเทศที่เข้ามากดดันบรรยากาศการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
เดือนเมษายน 2556 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีนออกมาแย่กว่าคาด เริ่มจากการรายงานตัวเลขการจ้าง
งานนอกภาคการเกษตรและภาคเอกชนเดือนมีนาคม ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นเพียง 88,000 และ 95,000 ราย ต่ํากว่าที่
ตลาดคาด แม้ว่าอัตราการว่างงานจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 7.6% ก็ตาม ตามมาด้วยรายงานการประชุม FOMC ที่เริ่มส่ง
สัญญาณยุติ QE สร้างความกังวลว่าเฟดอาจยุติการเข้าซื้อพันธบัตรภายในสิ้นปีนี้ และ IMF ปรับลดเป้าหมาย GDP
โลกลง เติบโต 3.3% ในปีนี้ลดลงจากการประเมินครั้งก่อนที่ 3.5% และ 4.0% ในปี 2557 จากเดิม 4.1% อีกทั้ง
ตัวเลข GDP ของจีนใน 1Q56 ขยายตัวเพียง 7.7% YoY จากที่ขยายตัว 7.9% YoY ใน 4Q55 และต่ํากว่าที่ตลาด
คาดที่ 8.0% นับเป็นการขยายตัวต่ํากว่าคาดเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก
สายพันธุ์ใหม่ H7N9 ในจีน อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาฟื้นตัวขึ้นจากแรงเก็งกําไรผลประกอบการ 1Q56 ของบริษัทจด
ทะเบียนไทย โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารที่ประกาศเป็นกลุ่มแรกและดีกว่าคาดเป็นส่วนใหญ่ ต่อเนื่องด้วยแรงเก็งกําไรใน
หุ้นที่คาดว่าจะรายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง
เดือนพฤษภาคม 2556 ดัชนีไต่ระดับขึ้นในช่วง 3 สัปดาห์แรกของเดือน เมื่อ ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลง 0.25% เหลือ 0.50% ในวันที่ 2 พฤษภาคม ตามมาด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในเอเชีย
ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย เกาหลีใต้ อินเดีย และเวียตนาม สร้างแรงเก็งกําไรต่อโอกาสของการลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของไทยในการประชุม กนง. ในวันที่ 29 พฤษภาคม ตามมาด้วยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่บ่งชี้ถึง
ภาวะการจ้างงานที่ดีขึ้น และตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่ออกมาในเชิงบวก โดยมียอดการส่งออกที่ขยายตัวในอัตราเร่ง
14.7% YoY นอกจากนี้ ตลาดหุ้นยังได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยในประเทศในเรื่องของการเก็งกําไรต่อผลการ
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ดําเนินงาน 1Q56 ของบริษัทจดทะเบียน และหุ้นที่ได้รับเลือกเข้า MSCI Thailand อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาปรับตัว
ลงในช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือน หลังจาก MSCI ประกาศไม่เพิ่มหุ้น INTUCH เข้าไปคํานวณในดัชนี อีกทั้งดัชนี
HSBC PMI ภาคการผลิตของจีนเดือนพฤษภาคม หดตัวต่ํากว่า 50 จุดเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน อยู่ที่ระดับ 49.6
จุด ต่ํากว่าที่ตลาดคาดที่ 50.4 จุด ในขณะเดียวกันความกังวลเกี่ยวกับการถอนมาตรการ QE ของสหรัฐฯ ส่งผล
กระทบให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ และญี่ปุ่น
เดือนมิถุนายน SET Index ปรับตัวลงแรงจนมาปิดที่ 1,451.90 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลง 7.05%
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่ออีก 55,141 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดขายสุทธิสูงถึง 81,200 ล้านบาท และ 75,004 ล้าน
บาท ในไตรมาสที่ 2 และนับจากต้นปี 2556 ตามลําดับ จากความกังวลต่อโอกาสการชะลอและยุติโครงการ QE ของ
FED โดยการประชุม FED ในวันที่ 18 - 19 มิถุนายน สร้างสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ด้วยการปรับเพิ่ม
ประมาณการ GDP ในปีนี้ขึ้นเป็น 3.0 - 3.5% จาก 2.9 - 3.4% ในการประเมินเดือนมีนาคม และลดคาดการณ์อัตรา
การว่างงานเป็น 7.2 - 7.3% ลดลงจาก 7.3 - 7.5% ที่ประเมินไว้เมื่อเดือนมีนาคม พร้อมกับส่งสัญญาณชะลอ QE
ภายในสิ้นปีนี้ และจะยุติลงภายในกลางปี 2557 นอกจากนี้ปัจจัยในประเทศมีบทบาทต่อ SET Index อยู่บ้าง เมื่อ
Moody’s ให้ความเห็นเชิงลบต่อโครงการจํานําข้าว อันอาจเป็นเหตุให้ไทยถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้ง IMF มี
การปรับเป้าเศรษฐกิจไทยลงเหลือ 4.75% ในปีนี้ และ 5.25% ในปี 2557
ตลาดหุ้นไทยเดือนสิงหาคมให้ผลตอบแทนติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 SET Index ปรับตัวลงแรงจนมาปิด
ที่ 1,294.30 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลง 9.05% นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิ 39,755 ล้านบาท หลังจาก
หยุดพักการขายไปในเดือนกรกฎาคม ดัชนีมีการเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway ในช่วงครึ่งแรกของเดือน ปัจจัย
การเมืองไทยไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อตลาดฯ มากนัก เนื่องจากยังคงไม่มีความรุนแรงที่เกิดจากการชุมนุมของกลุ่มที่
ต่อต้านรัฐบาล ในขณะที่ความขัดแย้งของรัฐบาลและฝ่ายค้านในสภาฯ ยังคงดําเนินต่อไป แต่รัฐบาลก็ยังคงสามารถ
ผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมผ่านวาระที่ 1 ไปได้ อย่างไรก็ตาม ดัชนีปรับตัวลงแรงในช่วงปลายเดือน เมื่อ GDP
ใน 2Q56 ของไทยออกมาเพียง 2.8% YoY เท่านั้น ต่ํากว่าที่ Bloomberg Consensus คาดที่ 3.3% YoY และหดตัว
0.3% QoQ ซึง่ เป็นการชะลอตัว QoQ เป็นไตรมาสที่ 2 ถือเป็นการเกิด Technical Recession โดยเป็นประเทศแรก
ในเอเชีย รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังยังมีความอ่อนแออยู่มาก บวกกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าทําระดับต่ําสุดใน
รอบกว่า 3 ปี ที่ 32.16 บาท/US$ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย อายุ 10 ปี สูงสุด
นับตั้งแต่ปลายปี 2552 ที่ 4.41% ณ วันเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงเงินทุนไหลออกจากประเทศไทยต่อเนื่อง นอกจากนี้
แรงกดดันจากกรณีอินโดนีเซียเผชิญกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจมากขึ้น จากค่าเงินรูเปียะทําระดับอ่อนค่าสุด และเป็น
ผลลบต่อเงินเฟ้อที่สูงจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น กดดันตลาดหุ้นอื่นๆ ในกลุ่ม TIP อย่างฟิลิปปินส์และไทย ขณะที่ตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปส่งสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นอัตราการว่างงานเดือนกรกฎาคม ของสหรัฐฯ ที่
ลดลงมาอยู่ที่ 7.4% รวมทั้ง GDP ในยูโรโซนที่ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาส โดยเพิ่มขึ้น 0.3% QoQ
สะท้อนถึงการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของกลุ่มยูโรโซน นอกจากนี้รายงานการประชุม FED เดือนกรกฎาคม
พบว่าประธาน FED ในแต่ละเขตเห็นด้วยกับการชะลอ QE ภายในช่วงปลายปีนี้ ประเด็นข้างต้นทําให้เกิดการปรับ
พอร์ตจากตลาดหุ้น EM สู่ DM ส่งผลให้กระแสเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นเอเชียเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง
ตลาดหุ้นไทยเดือนกันยายนปรับตัวขึ้นแรงในช่วงครึ่งแรกของเดือนก่อนจะลดช่วงบวกลงในช่วงครึ่งหลัง จาก
กระแสเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นเอเชียเกิดใหม่ต่อประเด็น QE ที่มีภาพเป็นบวกมากขึ้น และตัวเลข
เศรษฐกิจจีนที่ออกมาดีต่อเนื่อง SET Index ปรับตัวขึ้นมาปิดที่ 1,383.16 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.87%

รายงานประจําปีที่ 17

-3-

กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์

นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ 9,666 ล้านบาท ประเด็นการลดวงเงิน QE ของ FED กลับมามีบทบาทสําคัญอีกครั้ง
ในเดือนกันยายน เริ่มต้นด้วยแรงเก็งกําไรต่อการประชุม FED ว่าอาจลด QE ไม่ถึง US$2.0 หมื่นล้าน/เดือน ตามที่
ตลาดกังวลในช่วงก่อนหน้า ตามมาด้วยการประกาศถอนตัวจากการชิงตําแหน่งประธาน FED คนใหม่ของนาย
Summer ผู้มีแนวคิดการชะลอวงเงิน QE ให้เร็วที่สุด ทําให้โอกาสของการลดวงเงินอย่างรวดเร็วมีนํา้ หนักน้อยลง อีก
ทั้งเมื่อ FED คงวงเงิน QE ที่ US$8.5 หมื่นล้าน/เดือน ในการประชุมในวันที่ 18-19 กันยายน สวนทางกับที่ตลาดคาด
ผลักดัน SET Index ทําระดับสูงสุดของเดือนที่ 1,489.06 จุด ในวันที่ 19 กันยายน นอกจากนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่
ออกออกมาเชิงบวกต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนสิงหาคม ที่ทําระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือนและ
ดีกว่าที่ตลาดคาดอยู่ที่ระดับ 51.00 จุด อีกทั้งสอดคล้องกับดัชนี HSBC PMI ภาคการผลิตที่ขยายตัวเป็นครั้งแรกใน
รอบ 4 เดือนปิดที่ 50.1 จุด ตามมาด้วยยอดการส่งออกที่ขยายตัวมากถึง 7.2% YoY ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน
สิงหาคมที่ขยายตัวมากสุดในรอบ 17 เดือน รวมถึงการลงทุนสินทรัพย์ถาวร ยอดค้าปลีกขยายตัวมากกว่าที่ตลาดคาด
สร้างบรรยากาศการลงทุนเชิงบวกในเอเชีย อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาฯ ผ่านร่างพรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท วาระ 2 และ
3 เกิด Sell on Fact ในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง กอปรกับความกังวลในประเด็นการตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง
งบประมาณรายจ่ายในส่วนของการประกันสุขภาพของสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดแรงขายทํากําไรกดให้ดัชนีลดช่วงบวกลง
มาปิดที่ระดับ 1,386.16 จุด
ตลาดหุ้นไทยเดือนตุลาคมนับได้ว่าเป็นอีกเดือนที่มีความผันผวนสูง โดยมีการปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งแรกของ
เดือน ก่อนจะลดช่วงบวกลงในช่วงครึ่งหลัง จากความคาดหวังเชิงบวกว่าสภาคองเกรสจะได้ข้อสรุปทันเส้นตาย พร้อม
กับโอกาสของการคง QE ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ก่อนจะถูกปัจจัยการเมืองในประเทศกลับมากดดันการลงทุนในช่วง
ปลายเดือน SET Index ปรับตัวขึ้นมาปิดที่ 1,442.88 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.32% นักลงทุนต่างชาติ
กลับมาขายสุทธิเล็กน้อยที่ 494 ล้านบาท ในช่วงครึ่งแรกของเดือน แม้ว่าจะมีประเด็นของสหรัฐฯ ในส่วนของ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 และเพดานก่อหนี้สาธารณะ เริ่มต้นด้วยสภาคองเกรสสหรัฐฯ ไม่ได้ข้อสรุป
งบประมาณ ด้วยเงื่อนไขหลักคือการชะลอการใช้โครงการ Obamacare ออกไป ทําให้หน่วยงานราชการในสหรัฐฯ
เริ่มทยอยปิดทําการลงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พร้อมด้วยความเสี่ยงต่อการผิดนัดชําระหนี้ของสหรัฐฯ ที่ใกล้เข้าสู่เส้น
ตายในวันที่ 17 ตุลาคม อย่างไรก็ตาม ด้วยความคาดหวังเชิงบวกว่า สภาคองเกรสจะได้ข้อสรุปทันเส้นตาย พร้อมกับ
โอกาสการชะลอ QE ภายในปีนี้มีน้ําหนักลดลง ส่งผลให้ดัชนีสามารถไต่ระดับขึ้นได้ และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม สภา
คองเกรสสหรัฐฯ โหวตรับแผนการขยายเพดานก่อหนี้ฯ ออกไปจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 รวมไปถึงงบประมาณที่
เพียงพอต่อการบริหารประเทศไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 สิ้นสุดการปิดหน่วยงานราชการที่ยาวนานถึง 16 วัน
และหลีกเลี่ยงการผิดนัดชําระหนี้ของสหรัฐฯ ผลักดัน SET Index ทําระดับปิดสูงสุดของเดือนที่ 1,484.72 จุด ใน
วันที่ 18 ตุลาคม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยการเมืองในประเทศกลับมากดดันตลาดหุ้นไทยในช่วงปลายเดือน เมื่อคณะ
กรรมาธิการฯ แก้ไขร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ทําให้กลายเป็นประเด็นเสี่ยงทางการเมือง กอปรกับยอดการส่งออก
เดือนกันยายน ของไทย หดตัวแรงถึง 7.10% YoY สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัว 0.50% YoY และการปรับ
ลดประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้และปีหน้าลงโดย ธปท. ส่งผลให้ดัชนีลดช่วงบวกลงมาปิดสิ้น
เดือนที่ 1,442.88 จุด
ตลาดหุ้นไทยเดือนพฤศจิกายนให้ผลตอบแทนติดลบจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติอย่างหนาแน่น SET
Index ปรับตัวลงมาปิดที่ 1,371.13 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลง 4.97% นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 49,665
ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงจากประเด็นการเมืองภายในประเทศเป็นหลัก บวกกับปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจ และ
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ค่าเงินบาทที่เพิ่มขึ้น ประเด็นการเมืองภายในประเทศเริ่มต้นเมื่อสภาฯ ได้ผ่านการพิจารณาวาระ 2-3 ของร่าง
กฎหมายนิรโทษกรรม ฉบับแปรญัตติ ส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวจากกลุ่มผู้ชุมนุม แม้ว่า SET Index จะมีการฟื้นตัว
ได้บ้างหลังประธานวุฒิสภา นายนิคม แถลงว่า สว. เตรียมคว่ําร่างกฎหมายดังกล่าว รวมถึงนายกรัฐมนตรีและพรรค
เพื่อไทยออกมายืนยันจะไม่นําร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฉบับแปรญัตติมาพิจารณาหลัง 180 วัน หากวุฒิสภาโหวตไม่
รับร่าง อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยเป็นเพียงการฟื้นตัวในระยะสั้น เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้น้ําหนัก
ต่อประเด็นดังกล่าว และยังคงปักหลักชุมนุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการยกระดับการชุมนุมด้วยการประกาศมาตรการ
อารยะขัดขืน และดาวกระจายไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อกดดันหน่วยงานราชการ และสามารถเข้ายึดสถานที่ราชการ
เช่น สํานักงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์ และกระทรวงการคลัง เป็นต้น สร้างความกังวลต่อความยืดเยื้อและรุนแรง
ทางการเมือง ขณะที่การเมืองในสภามีความเคลื่อนไหวเช่นกัน โดยมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และ 3
รัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน นอกจากประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจของไทยมีปัจจัยพื้นฐานที่
อ่อนแอลงด้วย หลังตัวเลขการส่งออกเดือนตุลาคม หดตัวลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันและต่ํากว่าคาดของตลาด บวกกับ
ธปท. ปรับลด GDP ปีนี้และปีหน้าลงเหลือ 3.0% และ 4.0% อีกทั้งทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนค่า แม้ว่า กนง. จะ
ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 2.25% จากเดิม 2.50%
ตลาดหุ้นไทยในปี 2556 ให้ผลตอบแทนเป็นลบและมีการแกว่งตัวผันผวนอย่างมาก SET Index ไต่ระดับ
ขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมกราคม ถึงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม แม้ว่าจะมีการสะดุดบ้างในช่วงตั้งแต่
กลางเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน โดยการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยบวกจากสภาพคล่องทาง
การเงินล้นในระบบการเงินโลกด้วยผลของ QE รวมถึงการที่ BOJ ตั้งเป้าอัตราเงินเฟ้อที่ 2% รวมถึงซื้อสินทรัพย์รอบ
ใหม่ไม่จํากัดวงเงินและไม่ระบุวันสิ้นสุดโครงการ พร้อมด้วยตัวเลขเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขการ
จ้างงานนอกภาคการเกษตรและภาคเอกชนที่ออกมาเชิงบวก รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจจีนในช่วง 4Q55 ต่อเนื่องมายัง
ช่วง 1Q56 ที่ออกมาเชิงบวก สร้างบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย นอกจากนี้ความคาดหวังเชิงบวกต่อ
เศรษฐกิจไทยในปี 2556 ที่มีแนวโน้มฟื้นตัว พร้อมกับความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม
กนง. ปลายเดือนพฤษภาคม ช่วยให้ SET Index สามารถไต่ขึ้นไปทําระดับปิดสูงสุดของปีที่ 1,643.43 จุด เมื่อวันที่
21 พฤษภาคม นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม เป็นต้นมา ตลาดหุ้นไทยเผชิญกับแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติ
อย่างหนาแน่น ด้วยความกังวลต่อโอกาสการชะลอและยุติโครงการ QE ของ FED กอปรกับ GDP ใน 2Q56 ของไทย
ออกมาต่ํากว่าคาด รวมไปถึงเศรษฐกิจอินโดนีเซียที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่ม
สูงขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศตะวันตกฟื้นตัวจากจุดต่ําสุดอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดการปรับพอร์ตจากตลาดหุ้น
เอเชียเกิดใหม่ (EM) สู่ตลาดที่พัฒนาแล้ว (DM) นอกจากนี้ ประเด็นทางการเมืองในประเทศกลับเข้ากดดันตลาดหุ้น
ไทยอีกครั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคม หลังสภาฯ ได้ผ่านวาระ 2-3 ของร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ฉบับแปรญัตติ ส่งผล
ให้เกิดความเคลื่อนไหวจากหลายกลุ่มผู้ชุมนุม ซึ่งปัจจัยการเมืองที่ยืดเยื้อ สร้างความกังวลต่อผลกระทบเชิงลบต่อ
เศรษฐกิจไทย ส่งผลให้ดัชนีปรับลงมาปิดที่ระดับ 1,298.71 จุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม
ตลาดหุ้นไทยเดือนมกราคมนับได้ว่าเป็นอีกเดือนที่มีความผันผวนสูง พร้อมกับมูลค่าการซื้อขายที่เบาบาง
SET Index ปรับตัวลงมาปิดที่ 1,274.28 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลง 1.88% นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 14,382
ล้านบาท เริ่มต้นปี 2557 ด้วยความกังวลทางการเมืองที่ต่อเนื่องมาจากปลายเดือนธันวาคม 2556 ในประเด็นการไม่มี
ผู้สมัครลงเลือกตั้ง ส.ส. แบบเขตเลือกตั้งจํานวนถึง 28 เขต อันจะส่งผลให้ไม่สามารถเปิดประชุมสภาฯ ได้ กอปรกับ
แรงขายของกองทุนในประเทศ ส่งผลให้ SET Index ปรับตัวลงทําระดับปิดต่ําสุดของเดือนที่ 1,224.62 จุด ในวันที่
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3 มกราคม ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมือง จากการประกาศปิดกรุงเทพฯ ของกลุ่ม กปปส. นับตั้งแต่วันที่ 13
มกราคม รวมถึงการปิดถนนของกลุ่มชาวนา จากการที่รัฐบาลรักษาการไม่ได้จ่ายเงินค่าจํานําข้าวหลังครบกําหนดใน
วันที่ 15 มกราคม ตามที่ยืนยันไว้ พร้อมกับเหตุการณ์การปาระเบิดเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่ถนนบรรทัดทอง รวมถึงพบ
ระเบิดในสถานที่ชุมนุมหลายจุด ส่งผลให้รัฐบาลรักษาการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ปะทะ
กันในการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 26 มกราคม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และการปิดล้อมของกลุ่ม กปปส. ทําให้มี
89 เขตของการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหมด 375 เขต หรือคิดเป็นประมาณ 23% ไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
ได้ แต่ทว่า ตลาดกลับปรับตัวขึ้นได้ นับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม จนขึ้นไปทําระดับปิดสูงสุดของเดือนที่ 1,314.63 จุด
ในวันที่ 24 มกราคม ดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งในสัปดาห์สุดท้าย หลังตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่รายงานออกมา ส่ง
สัญญาณชะลอตัวลง ประกอบกับความกังวลต่อเสถียรภาพของค่าเงินของประเทศเกิดใหม่ ได้แก่ อาร์เจนติน่า และ
ตุรกี สร้างความกังวลต่อเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน (31 มกราคม 2557)
หลักทรัพย์

ชื่อย่อ
หลักทรัพย์

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อาหารและเครื่องดื่ม
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
เงินทุนและหลักทรัพย์
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
ธนาคาร
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ประกันภัยและประกันชีวิต
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น
บมจ.แสนสิริ
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์
วัสดุก่อสร้าง
บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ.ปตท.
บมจ.บางจากปิโตรเลียม
บมจ.โกลว์ พลังงาน
การแพทย์
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
ขนส่งและโลจิสติกส์
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ.ท่าอากาศยานไทย
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จํานวนหุ้น

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(บาท)
40,580,337.00
92.64
38,228,367.00
87.27

MINT
M
CPF

29,200
2,400
3,800

607,360.00
117,000.00
108,300.00

1.39
0.27
0.25

ASK

49,500

826,650.00

1.89

KBANK
KTB

13,700
139,400

2,329,000.00
2,327,980.00

5.32
5.31

THRE

97,600

329,888.00

0.75

PTTGC

29,400

2,094,750.00

4.78

HEMRAJ
PS
STEC
SIRI
LPN

290,700
30,500
35,800
105,100
12,300

796,518.00
536,800.00
472,560.00
190,231.00
179,580.00

1.82
1.23
1.08
0.43
0.41

STPI

32,400

563,760.00

1.29

PTT
BCP
GLOW

6,400
55,700
7,300

1,766,400.00
1,489,975.00
492,750.00

4.03
3.40
1.12

BGH

12,300

1,451,400.00

3.31

BTS
AOT

231,500
9,400

1,863,575.00
1,612,100.00

4.25
3.68

กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์

หลักทรัพย์
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น
บมจ.สายการบินนกแอร์
พาณิชย์
บมจ.ซีพี ออลล์
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
สื่อและสิ่งพิมพ์
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น
บมจ.ไทยคม
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
บมจ.เจ มาร์ท
บมจ.สามารถเทลคอม
ธุรกิจขนาดกลาง (MAI)
บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์
หน่วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ซี.พี. ทาวเวอร์
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชน
ทางราง บีทีเอสโกรท
หุ้นสามัญไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บมจ.สินทรัพย์นคร
เงินฝากธนาคาร
ทรัพย์สินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน

ชื่อย่อ
หลักทรัพย์
AAV
NOK

จํานวนหุ้น

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(บาท)
291,000
1,035,960.00
2.37
17,500
308,000.00
0.70

CPALL
ROBINS

38,700
3,300

1,518,975.00
146,850.00

3.47
0.34

WORK

15,500

344,100.00

0.79

JAS
INTUCH
ADVANC
SAMART
THCOM
DTAC
JMART
SAMTEL

451,500
39,200
10,300
108,200
33,100
9,000
26,200
26,400

3,183,075.00
2,763,600.00
2,152,700.00
1,579,720.00
1,249,525.00
861,750.00
510,900.00
343,200.00

7.27
6.31
4.91
3.61
2.85
1.97
1.17
0.78

CGD
EA

1,386,100
76,300

1,455,405.00
618,030.00
2,351,970.00

3.32
1.41
5.37

CPTGF

137,900

1,268,680.00

2.90

BTSGIF

128,200

1,083,290.00
0.00
0.00
2,913,403.11
1,134,108.03
(824,985.72)
43,802,862.42
10.0426

2.47
0.00
0.00
6.65
2.59
(1.88)
100.00
บาท

4,600

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คาํ นวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธกี ารคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
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ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
ผลการดําเนินงานสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

3 เดือน
(1 พ.ย. 56)

6 เดือน
(2 ส.ค. 56)

1 ปี
(1 ก.พ. 56)

3 ปี
(4 ก.พ. 54)

กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์

-12.75

-10.93

-15.61

26.27

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ

-10.83

-10.32

-15.00

29.40

หมายเหตุ:
-

กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ มิได้รับการรับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขายหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ให้คํารับรอง รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยายในการ
ใช้ SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์”) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จัดทําและคํานวณดัชนีหลักทรัพย์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดจากการใช้ดัชนี
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดจากการคํานวณดัชนีหลักทรัพย์
ของตลาดหลักทรัพย์

-

“SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

-

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

การจ่ายเงินปันผล
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2557
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)

%NAV

-

-

2,913,403.11

6.65

-

-

-

-

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment Grade)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ํากว่าอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ

สัดส่วนสูงสุด (Upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
ประเภท

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร

ผู้ออก

บมจ.ธนาคารยูโอบี
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ

รายงานประจําปีที่ 17
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วันครบ
กําหนด

อันดับความ
น่าเชื่อถือ
TRIS FITCH

-

-

-

มูลค่า
หน้าตั๋ว
(บาท)
-

มูลค่า
ตามราคาตลาด
(บาท)
2,192,196.05
711,546.78
9,660.28

กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์

รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

1 บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป

ค่านายหน้า
(บาท)
88,716.10

อัตราส่วนค่านายหน้า
ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
47.23

2
3
4
5
6
7

บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร
บมจ.หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)
บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย)
บล. ทิสโก้

19,073.19
13,691.67
12,738.53
7,859.69
7,320.83
6,281.79

10.15
7.29
6.78
4.18
3.90
3.34

บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
บล. ทรินิตี้ จํากัด
บล. ไทยพาณิชย์
ค่านายหน้าที่เหลือ

5,771.21
4,866.86
4,366.39
17,143.81

3.07
2.59
2.32
9.13

รวมค่านายหน้าทั้งหมด

187,830.08

100.00

ชื่อบริษัท

8
9
10
11
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(Fund’s Direct Expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

839

1.61

28

0.05

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1

56

0.11

ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

ไม่มี

ไม่มี

ค่าประกาศแจ้งความ 1

35

0.06

ค่าสอบบัญชี

40

0.08

ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 1

17

0.03

1,015

1.94

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หมายเหตุ:

1
1

2

1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ด้วย บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จดั การกองทุน ได้รับข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บริการ อันเนือ่ งมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม
และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจทีจ่ ะทําการลงทุน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้รว่ ม company visit เป็นต้น
เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มกี ารวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การ
วิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษทั ของผู้ออก
ตราสารที่กองทุนจะไปลงทุน เป็นต้น รวมถึงเพื่อกําหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่า
จะได้รับการสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทุน
จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

บมจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
บล.บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรกี ริน (ประเทศไทย) จํากัด
BlackRock, Inc. (Asset management)
บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ
บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บล.เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จํากัด
บล.ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
ธนาคารดอยซ์แบงก์
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
ธนาคารเอชเอสบีซี
ธนาคารกสิกรไทย
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ
บมจ.หลักทรัพย์ เคทีซิมิโก้
เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ เอ็น เอ
ธนาคาร แอลจีที
OCBC Securities
บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร
บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)
บล.ไทยพาณิชย์ จํากัด
บมจ.หลักทรัพย์ ซิกโก้
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บล.ทิสโก้ จํากัด
กลุ่มบริษทั หลักทรัพย์ทรีนิตี้
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต
บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
ธนาคารยูโอบี
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)

กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์

บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจได้รบั อภินันทนาการอื่น
ซึ่งอาจเป็นบริการหรือทรัพย์สนิ เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว
อาทิเช่น การจัดสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดินทางไปศึกษาวิธีปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่ ป็นเครื่องมือ
ในการส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติต่างๆ เป็นต้น อันเป็นประโยชน์ที่มี
มูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

รายชื่อผู้ให้บริการ
บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
ธนาคารยูโอบี
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ลักษณะของ
อภินันทนาการ
สัมมนา
สัมมนา
สัมมนา
สัมมนา
สัมมนา
สัมมนา
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เหตุผล/
ประโยชน์ในการรับสิทธิ
เพื่อรับฟังข้อมูลด้านการเมือง
เพื่อรับฟังข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั
เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั
เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั
เพื่อรับฟังข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้
ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mfcfund.com ในเมนู “เกี่ยวกับ MFC”

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญ
ั ชี
สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557
- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน -

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3
ณ วันที่ 31 มกราคม 2557
- ไม่มี -

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2557
ผู้จัดการกองทุนหลัก

ผู้จัดการกองทุนรอง

นายปวเรศวร์ วิภูนาถ
นางสาวจริยา พิมลไพบูลย์
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นายเศรษฐา ปวีณอภิชาต
นางอนุททยา สิทธิศุข
นายรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ
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กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์

รายชื่อบุ
อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัทเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟ คอร์ส จํากัด
ไทยไพร์มฟันด์ ลิมิเต็ด
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จํากัด
บริษัท เอ็มเอฟโฮลดิ้งส์ จํากัด
บริษัทไทยเอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 48.99
บริษัทเอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัทเอ็มเอฟซี เอสโก จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท ที่ปรึกษา เอ็มเอฟซี จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ดร.โชคชัย อักษรนันท์
นายสดาวุธ เตชะอุบล
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
ศ.พิเศษ วิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ
ดร.ธัชพล กาญจนกุล
นางอุไร ร่มโพธิหยก
นายสุวิชญ โรจนวานิช
นายกริช อัมโภชน์
นายบุญชัย โชควัฒนา
นายบุญลือ ประเสริฐโสภา
นางสาวประภา ปูรณโชติ
นางจิราพร บุญวานิช
นางพัณณรัชต์ บรรพโต
นางรจิตพร มนะเวส
นายทอมมี่ เตชะอุบล
นางอภิรดี พิชัยศรทัต
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นายชาคริต พืชพันธ์
นางณัฐรา อิสรินทร์
นายกิตติคม สุทธิวงศ์
นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
นายณัฐวุฒิ ธรรมจารี
นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร
นางสาวสุพิกา สมไทย
นายสุริยะ ปัตตพงศ์
นายโกเมน นิยมวานิช
นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
นายพิพัฒน์ นรานันทน์
นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล
นางสาวจริยา ศรีสนองเกียรติ
นายอธิชัย วิจิตรวาณิชย์พงษ์
นายสุทยุต เชื้อพานิช
นางสุวรรณา วัฒนลี
นายอภิรักษ์ พุ่มกลิ่น
นายกฤษฎา ฉัตรบรรยง
นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี
นายสมเมธ รังคกูลนุวัฒน์
นางรุ่งลักษมี วิวัฒน์สุจริตกุล
นายวัชรา ตันตริยานนท์
นายธีร์ภัทร สูตะบุตร
นายวิชชุ จันทาทับ
นางสาวชนิดา ชฎาวัฒน์
นางสุทรรศิกา คูรัตน์
นางวรลักษม์ เสน่ห์ลักษณา
นางวรวรรณ เลาหะพลวัฒนา
นายโทมัส จอห์นสตั้น สมิท จูเนียร์
นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

นายปวเรศวร์ วิภูนาถ
นายเศรษฐา ปวีณอภิชาต
นางอนุททยา สิทธิศุข
นางสาวจริยา พิมลไพบูลย์
นายรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ
บล.ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2555
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/4ปี/2555
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2556
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/182/2556
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/182/2556
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/55
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/3ปี/2553
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2554
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/363/55
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/182/56
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/56
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 17/182/56
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.68/14/54
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2ปี/2555
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์โกรท
หุ้นบริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
หุ้นบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด
หุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559
หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557
หุ้นกู้ของ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558
หุ้นกู้ของ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ครั้งที่1/2554 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559
หุ้นกู้ของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558
หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558
หุ้นกู้ บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด(มหาชน) ครั้งที่3/2555 ชุดที่1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557
หุ้นกู้ บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด(มหาชน) ครั้งที่3/2555 ชุดที่2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557
หุ้นกู้ บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด(มหาชน) ครั้งที่3/2556 ชุดที่1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558
หุ้นกู้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเช็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่2/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559
หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จํากัด(มหาชน) ครั้งที่2/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2559
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2556
หุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โดยตรง
หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท (http://www.mfcfund.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

รายงานประจําปีที่ 17

-18-

กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั้นจี และชั้น 21-23
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100
www.mfcfund.com

เพื่อนสนิททางการลงทุน

