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ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน
สําหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
ในรอบบัญชีของกองทุน นับตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปรับตัวลดลงจากระดับ 1,581.25 จุด มาปิดที่ระดับ 1,440.12 จุด หรือเป็นการลดลง 8.93% มีปริมาณการซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 36,670 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน เป็นผู้ซื้อสุทธิมูลค่า 25,581
ล้านบาท และ 30,823 ล้านบาท ตามลําดับ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติ และบัญชีหลักทรัพย์ ขายสุทธิมูลค่า 38,541
ล้านบาท 17,863 ล้านบาท ตามลําดับ
เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนที่หุ้นไทยแกว่งตัว Sideways ในกรอบจํากัด โดยปรับตัวขึ้นไปปิดที่ 1,587.01
หรือขึ้นประมาณ 0.36% เนื่องจากไม่มีปัจจัยกระตุ้น หรือปัจจัยกดดันที่มีนัยสําคัญ สําหรับปัจจัยภายในและภายนอก
ที่สําคัญมีดังต่อไปนี้ ประเด็นการเมืองกรีซถือเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดอย่างมากในเดือนนี้ โดยถึงแม้
ในช่วงต้นเดือนธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตัดสินใจไม่ยอมรับการนําพันธบัตรกรีซมาวางเป็น Collateral เพื่อมาใช้
ระดมทุนครั้งใหม่ และตามมาด้วยการยุติปล่อยเงินกู้ให้กับกรีซชั่วคราว แต่ในช่วงปลายเดือนที่ประชุมของ Troika ได้
มีมติอนุมัติขยายความช่วยเหลือทางการเงินแก่กรีซออกไปเป็นเวลา 4 เดือน ธนาคารกลางจีนมีมติปรับลดอัตรากัน
สํารองของธนาคารพาณิชย์อีก 0.5% และธนาคารกลางของประเทศสําคัญๆ ต่างๆ ทั่วโลก มีการผ่อนคลายนโยบาย
การเงินในช่วงนี้ ปัจจัยกดดันที่สําคัญ คือ ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีมาก จนทําให้ตลาดเริ่มเลื่อน
คาดการณ์ช่วงเวลาการขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมาเร็วขึ้น และทําให้ Bond yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวสูงขึ้นทะลุ 2.0%
อย่างไรก็ดี FOMC minutes ที่ถูกเปิดเผยออกมา และการตอบคําถามของนาง Janet Yellen ยังคงมีมุมมองเชิงผ่อน
คลาย จึงทําให้ตลาดคลายความกังวลลง กลุ่มวัสดุก่อสร้างเป็นกลุ่มที่ปรับตัวได้ดีที่สุดในเดือนนี้นําโดยการปรับตัวขึ้น
ของราคาหุ้น SCC, TPIPL, TASCO ส่วนกลุ่มที่มีการปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสื่อสารจากความกังวลต่อการ
เลื่อนเวลาประมูล 4G และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ หลังผลประกอบการที่ประกาศออกมาไม่มีอะไรโดดเด่น และการ
ปรับตัวลงของราคาหุ้น BAY
เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่หุ้นไทยแกว่งตัวลงตลอดทั้งเดือน โดยปรับตัวลงไปปิดที่ 1,505.94 หรือลงประมาณ
5.11% เนื่องจาก Valuation ที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด สําหรับปัจจัยภายใน
และภายนอกที่สําคัญมีดังต่อไปนี้ การผ่อนคลายนโยบายการเงินของประเทศเกิดใหม่ต่างๆเช่น การลดดอกเบี้ย เป็น
ต้น ในเดือนนี้ทั้งจีน อินเดีย เกาหลีใต้ และไทย การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ในรอบที่ผ่านมา และราคา
น้ํามันที่อยู่ระดับที่ต่ํา จะทําให้ต้นทุนทางการเงินและการผลิตลดลง ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนมีกําไรที่ดีขึ้น ยกเว้น
กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี นอกจากนั้นยังเป็นการทําให้ระดับ Risk appetite ของนักลงทุนในประเทศปรับตัวสูงขึ้น
ด้วยข่าวดีในประเทศอีกประการหนึ่ง ได้แก่ การที่รัฐบาลชะลอโครงการการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลาดตอบ
รับเชิงบวกต่อการประชุม Fed หลังจาก Fed ส่งสัญญาณยืดระยะเวลาการขึ้นดอกเบี้ย Fed Fund ออกไป สะท้อน
จากค่ากลางของ Dot plots ที่มีการปรับตัวลงในปี 2558-2560 การเลื่อนการคาดการณ์ของตลาดทําให้ Bond yield
และค่าเงิน USD มีการปรับตัวลงซึ่งจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ การหารือระหว่างนาง Angela Merkel
นายกฯ เยอรมนี และนาย Alexis Tsipras นายกฯ กรีซ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดยเยอรมนียังคงมีความต้องการให้กรีซ
อยู่ในยูโรโซนต่อไป กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มที่ปรับตัวได้ดีที่สุดในเดือนนี้หลังตัวเลขการส่งออกยังคงปรับตัวดีขึ้น
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ต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มที่มีการปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเกษตร หลังราคาสินค้าเกษตรและราคาสัตว์บกใน
ประเทศปรับตัวลง
เดือนเมษายนเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัว Sideways up โดยปรับตัวขึ้นไปปิดที่ 1,526.74 หรือขึ้น
ประมาณ 1.94% เนื่องจากได้รับผลบวกจากการลดดอกเบี้ยนโยบายและการประชุม Fed ในเดือนก่อน สําหรับปัจจัย
ภายในและภายนอกที่สําคัญมีดังต่อไปนี้ ระดับหุ้นไทยที่ปรับตัวลงมาในช่วงปลายเดือนก่อนทําให้ SET เริ่มต้นเดือน
ด้วย Valuation ที่มีความน่าสนใจ ดัชนีถูก Re-rated ขึ้นตามการขยายตัวของ Forward PE (ปรากฏการณ์ PE
expansion) หลัง กนง. มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนก่อน เม็ดเงินจากกองทุน Trigger fund ที่ไหลเข้าตลาด
หุ้นในช่วงต้นเดือนกว่า 5 พันล้านบาท การส่งสัญญาณยืดระยะเวลาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed เป็นปัจจัย
กดดัน Bond yield สหรัฐฯ และค่าเงิน USD ซึ่งส่งผลทําให้ Fund flow มีการไหลกลับเข้าสู่ประเทศเกิดใหม่ Bond
yield ในยูโรโซนที่เริ่มติดลบจากการทํา QE เป็นแรงผลักดันเม็ดเงินให้ไหลเข้าสู่ประเทศเกิดใหม่ การปรับลดอัตรากัน
สํารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ของจีนลงอีก 1% เป็นปัจจัยช่วยหนุนสภาพคล่องทั่วโลกในระยะสั้น กลุ่มปิโตรเคมี
และพลังงานเป็นกลุ่มที่ปรับตัวได้ดีที่สุดในเดือนนี้ หลังราคาน้ํามันทยอยปรับตัวสูงขึ้น ส่วนกลุ่มที่มีการปรับตัวลงมาก
ที่สุด ได้แก่ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ หลังระดับ NPL ของอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้นจนน่าเป็นกังวลใจ
เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัว Sideways ในกรอบแคบ โดยปรับตัวปิดที่ 1,496.05 หรือ
ลดลงประมาณ 2.01% (-30.69 จุด) เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยภายในและภายนอก ที่สําคัญดังต่อไปนี้
กรีซสามารถที่จะชําระดอกเบี้ยให้กับ IMF มูลค่า 750 ล้านยูโร อย่างไรก็ดี ผลการประชุม รมว.คลัง ยูโรโซนยังคงไม่มี
บทสรุปออกมา การปรับตัวสูงขึ้นของ Bond yield ของประเทศพัฒนาแล้ว ทําให้ความน่าสนใจของ SET Index เริ่ม
ลดลงในมิติของ Earning yield gap Fund flow ที่ยังคงอ่อนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดล่วงหน้า ธนาคารกลาง
จีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ 1 ปีลงอีก 0.25% สู่ระดับ 5.1% มองเป็นปัจจัยเชิงบวกในแง่สภาพคล่องทั่ว
โลก สภาพัฒน์รายงานตัวเลข GDP ประจําไตรมาสที่ 1 ขยายตัวที่ระดับ 3.0% YoY ต่ํากว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย
นาย Benoit Coeure ซึ่งเป็นสมาชิกบอร์ดของ ECB กล่าวว่า ECB เตรียมเข้าซื้อสินทรัพย์ตามโครงการ QE มากกว่า
กําหนดในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้ กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาขายหุ้นในกิจการของเอกชนที่รัฐถือหุ้น
อยู่ และมองว่าไม่เป็นประโยชน์หรือบริหารจัดการยาก กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างเป็นกลุ่มที่ปรับตัวได้ดีที่สุดใน
เดือนนี้ หลังรัฐบาลแสดงความมั่นใจต่อการลงทุนภาครัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนกลุ่มที่มีการปรับตัวลงมากที่สุด
ได้แก่ กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์หลัง กสทช. มีมติไม่เลื่อนจ่ายค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอล
เดือนมิถุนายน เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัว Sideways ในกรอบแคบ โดยปรับตัวปิดที่ 1,504.55 หรือ
เพิ่มขึ้นประมาณ 0.57% (8.50 จุด) เทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยภายในและภายนอก ที่สําคัญดังต่อไปนี้
ตลาดหุ้นมีการปรับตัว Sideways up ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนหลังกรีซสามารถที่จะขอเจรจารวบยอดหนี้ที่ต้อง
ชําระแก่ IMF ไปชําระในวันสุดท้ายของเดือน การที่ MSCI ยังไม่นําดัชนีหุ้นจีน A-Share เข้าสู่การคํานวณ EM Index
ในรอบนี้ถือเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นต่อตลาดหุ้นเกิดใหม่ประเทศอื่นรวมถึงไทย การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง.
ในรอบนี้มีโอกาสที่จะทําให้การไหลออกของ Fund flow ในช่วงที่ผ่านมาหยุดลงชั่วคราว การประชุม FOMC มี
สัญญาณเชิงบวก เนื่องจากค่ากลางของ Dot plots มีการปรับตัวลงในปี 2559-2560 แสดงว่าถึงแม้ Fed จะมีการ
ปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ แต่การปรับขึ้นนั้นจะเป็นไปอย่างช้าๆ สําหรับปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามากดดันดัชนีพอสมควร ได้แก่
การขึ้นธงแดงของ ICAO หน้าชื่อประเทศไทย และการพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส MERS รายแรกในไทย ปัจจัยกรีซเริ่มมี
สัญญาณที่ดีขึ้นในช่วงปลายเดือน หลังแผนปฏิรูปฉบับล่าสุดเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนั้น ECB ยังมีการขยายวงเงิน

รายงานรอบหกเดือนแรก

-3-

กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์

ELA อย่างต่อเนื่อง กลุ่มปิโตรเคมีเป็นกลุ่มที่ปรับตัวได้ดีที่สุดในเดือนนี้หลังสเปรดปิโตรเคมีปรับตัวแข็งแกร่งต่อเนื่อง
ส่วนกลุ่มที่มีการปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มธนาคารหลังนักวิเคราะห์ต่างทยอยปรับลดประมาณการลง
เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตลอดทั้งเดือน โดยปรับตัวปิดที่ 1,440.12 หรือลดลง
ประมาณ 4.28% (64.43 จุด) เทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยภายในและภายนอก ที่สําคัญดังต่อไปนี้ ดัชนี
ปรับตัวลงในสัปดาห์แรกตามราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังจากนักวิเคราะห์ต่างทยอยปรับลดประมาณการลงจาก
แนวโน้มการตั้งสํารองที่สูงขึ้น ราคาน้ํามันร่วงแรงสู่ระดับต่ําสุดในรอบ 4 เดือน จากปัจจัยความวุ่นวายในกรีซ และ
ความวิตกกังวลต่ออุปทานส่วนเกินที่ หลังอิหร่านบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับทาง 6 ประเทศมหาอํานาจ นาง Janet
Yellen ยังคงย้ําต่อรัฐสภาสหรัฐฯ ว่า Fed มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้เช่นเดิม ซึ่งทําให้เงิน USD ปรับตัว
แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยดึงดูด Fund flow ให้ไหลกลับไปยังสหรัฐฯ การแข็งค่าของเงิน USD ยังทําให้
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลงสู่ระดับต่ําสุดในรอบ 13 ปี กรีซสามารถจ่ายชําระหนี้รวมมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยกว่า
6,800 ล้านยูโร ซึ่งเป็นการจ่ายคืนเจ้าหนี้ทั้ง ECB, IMF, และธนาคารกลางกรีซ ดัชนีปรับตัวลงรุนแรงในช่วงปลาย
เดือน หลังการลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มที่จะถูกเลื่อนออกไปเป็นปีหน้า และตัวเลขการส่งออกที่ออกมาย่ําแย่อีกครั้ง
นอกจากนั้นการปรับฐานของหุ้นจีนตลอดทั้งเดือนถือเป็น Sentiment เชิงลบต่อตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ด้วย กลุ่ม
โรงพยาบาลเป็นกลุ่มที่ปรับตัวได้ดีที่สุดในเดือนนี้ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีค่า Low beta เมื่อเทียบกับตลาด ส่วนกลุ่มที่
มีการปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ หลังตัวเลขส่งออกออกมาย่ําแย่
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน (31 กรกฎาคม 2558)
หลักทรัพย์

ชื่อย่อ
หลักทรัพย์

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อาหารและเครื่องดื่ม
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
บมจ. เซ็ปเป้
เงินทุนและหลักทรัพย์
บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
ธนาคาร
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ประกันภัยและประกันชีวิต
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
วัสดุก่อสร้าง
บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป
บริการรับเหมาก่อสร้าง
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. ปตท.
บมจ. บางจากปิโตรเลียม
การแพทย์
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
ขนส่งและโลจิสติกส์
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
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จํานวนหุ้น

มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)
49,331,427.70
49,328,059.00

%NAV
98.10
98.09

MINT
M
SAPPE

68,100
18,100
32,500

1,991,925.00
1,022,650.00
877,500.00

CGH

2,140,200

2,782,260.00

3.96
2.03
1.74
0.00
5.53

KTB
KBANK

166,600
15,500

2,915,500.00
2,759,000.00

5.80
5.49

THREL

56,800

727,040.00

1.45

PTTGC

3,900

240,825.00

0.48

CPN
CGD
LPN
PS

43,800
1,386,100
80,500
34,400

2,069,550.00
1,760,347.00
1,424,850.00
829,040.00

4.12
3.50
2.83
1.65

EPG

108,600

1,031,700.00

2.05

STEC

46,300

1,069,530.00

2.13

PTT
BCP

4,200
29,900

1,369,200.00
1,024,075.00

2.72
2.04

BDMS

104,700

2,104,470.00

4.18

AOT
BTS

7,400
218,400

2,175,600.00
2,151,240.00

4.33
4.28

กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์

หลักทรัพย์

ชื่อย่อ
หลักทรัพย์
AAV
BA

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
บมจ. การบินกรุงเทพ
พาณิชย์
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
สื่อและสิ่งพิมพ์
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
บมจ. ไทยคม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น -W
บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ - W2
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร - W
หุ้นสามัญไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บมจ.สินทรัพย์นคร
เงินฝากธนาคาร
ทรัพย์สินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน

%NAV

435,400
53,800

มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)
2,124,752.00
1,156,700.00

CPALL
ROBINS

67,300
25,300

3,230,400.00
1,075,250.00

6.42
2.14

VGI
MAJOR

347,800
29,700

1,599,880.00
972,675.00

3.18
1.93

INTUCH
ADVANC
THCOM

51,200
13,000
38,800

SAMART-W
CGH-W2
CMIC-W

1,710
178,350
13,100

4,185,600.00
3,250,000.00
1,406,500.00
3,368.70
3,368.70
0.00
0.00
0.00
0.00
982,017.93
352,656.94
(378,398.49)
50,287,704.08
12.6008

8.32
6.46
2.80
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
1.95
0.70
(0.75)
100.00
บาท

SSN-N

จํานวนหุ้น

4,600

4.23
2.30

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คาํ นวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธกี ารคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
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ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน (1)

3 เดือน
(30 เม.ย. 58)

6 เดือน
(31 ม.ค. 58)

-2.24
-5.67

-5.55
-8.93

1 ปี
3 ปี
(31 ก.ค. 57) (31 ก.ค. 55)
6.46
-4.14

9.95
6.69

หมายเหตุ:
(1) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
-

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)
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
กลุ่มของตราสาร
(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

มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)
-

%NAV

982,017.93

1.95

-

-

-

-

-

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
ประเภท

ผู้ออก

ผู้ค้ํา/
ผู้รับรอง/
ผู้สลักหลัง

วันครบ
กําหนด

อันดับความ
น่าเชื่อถือ

มูลค่า
หน้าตั๋ว
(บาท)

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
(บาท)

เงินฝากธนาคาร

บมจ.ธนาคารยูโอบี

-

-

AAA

-

236,531.35

เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

-

-

AA

-

745,486.57

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ

-

-

BBB+

-

0.01

รายงานรอบหกเดือนแรก
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ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
ค่านายหน้า
(บาท)
24,314.05
5,234.45
4,608.80
3,852.62
3,080.58
2,630.11
2,617.29
2,017.99
1,838.10
1,771.27
6,127.90
58,093.16

ชื่อบริษัท
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป
บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต
บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย)
บมจ. หลักทรัพย์ พัฒนสิน
บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
บล. ทิสโก้
ค่านายหน้าที่เหลือ
รวมค่านายหน้าทั้งหมด

อัตราส่วนค่านายหน้า
ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
41.85
9.01
7.93
6.63
5.30
4.53
4.51
3.47
3.16
3.05
10.55
100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR)*
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
PTR = 0.3573 เท่า
* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคํานวณจากมูลค่าที่ตา่ํ กว่าระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา
หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

รายงานรอบหกเดือนแรก

-9-

กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(Fund’s Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าประกาศแจ้งความ 1
ค่าสอบบัญชี
ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หมายเหตุ:

2

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

423
14
28
ไม่มี
18
20
9

0.80
0.03
0.05
ไม่มี
0.03
0.04
0.02

512

0.97

1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

รายงานรอบหกเดือนแรก
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุ
การบุคคลอื่น (Soft Commission)
ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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 จึง
ขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้
1. บมจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
20. บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
2. ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา
21. บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
3. บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
22. บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ
4. บล.บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรกี ริน (ประเทศไทย) จํากัด
23. บมจ.หลักทรัพย์ เคทีซิมิโก้
5. BlackRock, Inc. (Asset management)
24. เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ เอ็น เอ
6. บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
25. ธนาคาร แอลจีที
7. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ
26. OCBC Securities
8. บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
27. บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร
9. บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
28. บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)
10. บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
29. บล.ไทยพาณิชย์ จํากัด
11. บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
30. บมจ.หลักทรัพย์ ซิกโก้
12. บล.เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จํากัด
31. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
13. บล.ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
32. ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
14. ธนาคารดอยซ์แบงก์
33. บล.ทิสโก้ จํากัด
15. บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
34. กลุ่มบริษทั หลักทรัพย์ทรีนิตี้
16. บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
35. บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต
17. ธนาคารเอชเอสบีซี
36. บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
18. ธนาคารกสิกรไทย
37. ธนาคารยูโอบี
19. บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย
38. บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)

รายงานรอบหกเดือนแรก
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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
7

รายชื่อผู้ให้บริการ
บล.ไทยพาณิชย์ จํากัด
บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา

รายงานรอบหกเดือนแรก

ลักษณะของ
อภินันทนาการ
สัมมนา
Corporate day
Corporate day
สัมมนา
Corporate day
site visit
สัมมนา
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เหตุผล/
ประโยชน์ในการรับสิทธิ
รับฟังข้อมูล เพื่อประกอบการลงทุน
รับฟังข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
รับฟังข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
รับฟังข้อมูลภัยแล้งเพื่อประกอบการลงทุน
รับฟังข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
รับฟังข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
รับฟังข้อมูลด้านเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์

งบดุล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
หน่วย : บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
(ราคาทุน
45,449,462.57
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย
จากการขายหน่วยลงทุน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

49,331,427.70
บาท )
1,267,551.80
66,128.05
995.02
0.00
50,666,102.57

หนี้สิน
เจ้าหนี้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

0.00
0.00
376,065.56
2,332.93
378,398.49
50,287,704.08

สินทรัพย์สุทธิ:
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพย์สุทธิ

262,460,793.83
(252,081,219.22)
50,287,704.08

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

12.6008
3,990,812.9248

39,908,129.47

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานรอบหกเดือนแรก
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งบกําไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 (งวด 6 เดือน)
หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้

890,081.19
10,209.72
0.00
900,290.91

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

422,595.02
14,086.44
28,173.04
19,944.00
27,723.05
512,521.55
387,769.36

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

1,977,293.94
(5,387,742.48)
(3,410,448.54)
(3,022,679.18)

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานรอบหกเดือนแรก
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

หุ้นสามัญ
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
บมจ. เซ็ปเป้
บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น
บมจ. ปตท.
บมจ. บางจากปิโตรเลียม
บมจ. กรุงเทพดุสติ เวชการ
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
บมจ. บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
บมจ. การบินกรุงเทพ
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ
บมจ. ไทยคม
บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น -W
บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ - W2
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร - W
บมจ.สินทรัพย์นคร
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 45,449,462.57 บาท)

ชื่อย่อ
หลักทรัพย์

จํานวนหน่วย

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้อยละมูลค่า
เงินลงทุน

MINT
M
SAPPE
CGH
KTB
KBANK
THREL
PTTGC
CPN
CGD
LPN
PS
EPG
STEC
PTT
BCP
BDMS
AOT
BTS
AAV
BA
CPALL
ROBINS
VGI
MAJOR
INTUCH
ADVANC
THCOM
SAMART-W
CGH-W2
CMIC-W
SSN-N

68,100
18,100
32,500
2,140,200
166,600
15,500
56,800
3,900
43,800
1,386,100
80,500
34,400
108,600
46,300
4,200
29,900
104,700
7,400
218,400
435,400
53,800
67,300
25,300
347,800
29,700
51,200
13,000
38,800
1,710
178,350
13,100
4,600

1,991,925.00
1,022,650.00
877,500.00
2,782,260.00
2,915,500.00
2,759,000.00
727,040.00
240,825.00
2,069,550.00
1,760,347.00
1,424,850.00
829,040.00
1,031,700.00
1,069,530.00
1,369,200.00
1,024,075.00
2,104,470.00
2,175,600.00
2,151,240.00
2,124,752.00
1,156,700.00
3,230,400.00
1,075,250.00
1,599,880.00
972,675.00
4,185,600.00
3,250,000.00
1,406,500.00
3,368.70
0.00
0.00
0.00
49,331,427.70

4.04
2.07
1.78
5.64
5.91
5.59
1.47
0.49
4.20
3.57
2.89
1.68
2.09
2.17
2.78
2.08
4.27
4.41
4.36
4.31
2.34
6.55
2.18
3.24
1.97
8.48
6.59
2.85
0.01
0.00
0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โดยตรง
หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท (http://www.mfcfund.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญ
ั ชี
สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน -

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนในประเทศ
คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต
คุณอนุททยา สิทธิศุข
คุณปวเรศวร์ วิภูนาถ
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ
คุณจริยา พิมลไพบูลย์
คุณรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ
คุณนรินทร์ จันทร์เนตร

รายงานรอบหกเดือนแรก
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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

