กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล
Thai Equity – Dividend Fund : TEF-DIV
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สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559
ภาพรวมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2559 ดัชนี SET index เป็ นภาพการปรับตัวขึ ้น
จากระดับ 1,400 จุดขึ ้นสูร่ ะดับ 1,550 ในเดือนสิงหาคม ซึง่ ใช้ ระยะเวลาเพียง 4 เดือน ดัชนี SET index สามารถให้ ผลตอบแทน
มากกว่า 10% ได้ โดยรวมการปรับตัวขึ ้นในช่วงแรกได้ รับแรงส่งจากการปรับตัวของราคามันดิบ WTI ที่สามารถยืนเหนือแนวต้ าน
สําคัญที่ $50/bbl ได้ ในช่วงต้ นเดือนมิถนุ ายน ด้ วยข่าวการขาดแคลนนํ ้ามันจากเหตุไฟป่ าในแคนาดา และการหยุดผลิตในหลาย
พื ้นที่ ผลักดันดัชนีปรับตัวเข้ าใกล้ แนวต้ านที่ 1,450 จุดได้ และข่าวด้ านความกังวลการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของ Fed ก็
เข้ ามาสร้ างแรงกดดันต่อดัชนี SET index อีกครัง้ ในช่วงกลางเดือนมิถนุ ายน และผลการลงคะแนนประชามติการดํารงค์อยู่ของ
อังกฤษในกลุม่ ประเทศ EU ที่สร้ างความแปลกใจให้ กบั นักลงทุนทัว่ โลก โดยประชาชนอังกฤษส่วนมากมีความเห็นว่าอังกฤษควรจะ
ออกจากสหภาพยุโรป ซึ่งสร้ างความผันผวนต่อภาวะการลงทุนทัว่ โลกอย่างมาก รวมถึงดัชนี SET index ที่เผชิญกับแรงเทขาย
กดดันดัชนีลงไปตํ่าถึง 1,390 จุดในช่วงการซื ้อขายระหว่างวัน ก่อนที่จะฟื น้ ตัวขึ ้นต่อได้ จากแรงเข้ าซื ้อของนักลงทุนต่างชาติในดัชนี
SET index ที่ต้องการหนีความเสี่ยงด้ านการออกจากกลุม่ ประเทศอียขู องอังกฤษตลอดช่วงเดือน กรกฎาคม ส่งผลให้ ตลาดหุ้นไทย
ปรับตัวขึ ้นได้ ถึงระดับ 1,520 จุด ในช่วงต้ นเดือนสิงหาคม ช่วงก่อนที่ประชาชนชาวไทยจะออกไปลงคะแนนเสียงประชามติ รับ-ไม่
รับ ร่ างรัฐธรรมนูญ ซึ่งผลออกมาแสดงถึงเสียงส่วนมากที่เห็นด้ วยกับร่ างรัฐธรรมนูญ 2559 สร้ างเสถียรภาพทางการเมือง และ
ผลักดัน SET index ปรับตัวขึ ้นสูร่ ะดับ 1,550-1,560 จุด ตลอดช่วงที่เหลือของเดือน สิงหาคม ส่งผลให้ นกั ลงทุนที่ได้ ถือลงทุนใน
ดัชนีมาตังแต่
้ ต้นปี มีกําไรสะสมมากกว่า 20% เริ่ มเทขายทํากําไรส่วนนี ้ในดัชนีออกมาตังแต่
้ ช่วงต้ นเดือนกันยายน สร้ างความตกใจ
ให้ กบั ตลาด ส่งผลให้ ดชั นี SET index ปรับตัวลงเกือบ 150 จุด ภายในเวลา 2 สัปดาห์ โดยทําจุดตํ่าที่สดุ มากถึง 1,410 จุด ก่อนที่
จะฟื น้ ตัวขึ ้นมาทดสอบแนวต้ านอย่างรวดเร็ วได้ ที่ 1,500 จุด ได้ ในช่วงปลายเดือนกันยายน จากผลการประชุม OPEC ที่ได้ บรรลุ
ข้ อตกลงในการปรับลดกําลังการผลิตนํ ้ามันดิบลง ซึ่งเป็ นครัง้ แรกที่เห็นความร่ วมมือที่ดีระหว่างสมาชิกครัง้ แรกหลังจากนํ ้ามันดิบ
ถูกแรงเทขายอย่างรุ นแรงตังแต่
้ ปลายปี 2557 เป็ นต้ นมา แต่อย่างไรก็ดี ดัชนี SET index เผชิญกับแรงเทขายอย่างรุ นแรงอีกครัง้
้ กจะตามมาด้ วยแรงเทขายอีกครัง้ ด้ วยความกังวลด้ านการปรับขึ ้น
ในช่วงต้ นเดือนตุลาคม เนื่องจากการฟื น้ ตัวอย่างรวดเร็ วนันมั
อัตราดอกเบี ้ยของ Fed, ปั ญหาสภาพคล่องของ Deutsches Bank และความกังวลด้ าน Brexit ส่งผลให้ ดชั นี SET index ปรับตัว
ลงตํ่าที่สดุ ถึง 1,340 จุด ในช่วงการซื ้อขายระหว่างวัน ก่อนที่จะฟื น้ ตัวขึ ้นได้ อย่างรวดเร็วอีกครัง้ สู่ 1,500 จุดในระยะเวลาถัดมา ด้ วย
แนวโน้ มการเลือกตัง้ ประธานาธิบดี สหรัฐฯที่คะแนนความนิยมของคลินตัน ทิ ้งห่างทรัมป์มากขึ ้นเรื่ อยๆ ส่งผลให้ ดชั นี SET index
มาปิ ด ณ สิ ้นเดือนตุลาคม 2559 ที่ระดับ 1,495.72 จุด
สรุ ปภาวะตลาด SET index ช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 – กันยายน 2559 ดัชนีให้ ผลตอบแทนรวม +5.5% โดยหุ้นกลุม่
หลักที่ให้ ผลตอบแทนดีที่สดุ ได้ แก่ กลุม่ อาหาร +21.3%, พาณิชย์ +20.9% และอิเล็กเทอนิกส์ +12.1% ในขณะที่กลุม่ สื่อสารและ
สิ่งพิมพ์ -7.0%, โรงพยาบาล -3.0% และวัสดุก่อสร้ าง -0.7% ให้ ผลตอบแทนน้ อยที่สดุ ในช่วงเวลาเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติ
ซื ้อสุทธิรวม +1.01 แสนล้ านบาท
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กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตฟ
ี ้ ั นด์ – ปั นผล
กองทุนฯ
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน 1
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน 2

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่ าง
1 พฤษภาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559
8.2401%
6.4865%
7.9595%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์ - ปั นผล ครบรอบครึ่งปี บัญชีในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริ ษัทจัดการใคร่ขอแจ้ ง
ให้ ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 444,918,570.20 บาท หรื อคิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยเท่ากับ 10.8697 บาท
บริ ษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ ให้ ความไว้ วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิ ด ไทย อิควิตีฟ้ ั นด์ -ปั นผล
และขอให้ คํามัน่ ว่าบริ ษัทจัดการจะบริ หารกองทุนให้ มีประสิทธิ ภาพมากที่สดุ เพื่อประโยชน์สงู สุดของท่านด้ วยความระมัดระวัง
รอบคอบภายใต้ จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่ งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิ ดได้ จาก
หนังสือพิมพ์รายวัน หรื อที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
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รายชื่อกรรมการ และคณะผูบ้ ริหาร
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายลี ไหว ไฟ
นายทีโอ บุน เคียต
นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
นางสาวปิ ยพร รัตน์ประสาทพร
นายวนา พูลผล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นายวนา
นางสาวรัชดา
นางสุนรี
นายเจิดพันธ์

พูลผล
ตังหะรั
้ ฐ
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
นิธยายน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ (มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน

สถานที่ตงั ้ ของบริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั 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 อิ ควิ ตี้ฟันด์ - ปันผล
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ลําดับที่

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

1.

นายสิทธิศกั ดิ์

ณัฐวุฒิ*

2.

นางสาวปราณี

ศรี มหาลาภ

3.

นายชัยยันต์

จันทนคีรี

4.

นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล*

5.

นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ*

6.

นายชัยพฤกษ์

กุลกาญจนาธร*

7.

นายธนกร

ธรรมลงกรต

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

3 เดือน
29 ก.ค. 59 - 28 ต.ค. 59
6 เดือน
29 เม.ย. 59 - 28 ต.ค. 59
1 ปี
30 ต.ค. 58 - 28 ต.ค. 59
3 ปี
25 ต.ค. 56 - 28 ต.ค. 59
ตัง้ แต่ จัดตัง้ กองทุน
22 มี.ค. 47 - 28 ต.ค. 59

วันจดทะเบียนกองทุน

22 มี.ค. 47

วันสิน้ สุดรอบบัญชี

31 ต.ค. 59

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้ อนหลัง
(ร้ อยละ)

BENCHMARK 1*
(ร้ อยละ)

BENCHMARK 2**
(ร้ อยละ)

-1.01

-1.94

-0.97

8.11

6.40

7.87

9.29

7.13

10.75

8.29

2.72

13.26

274.72

119.34

262.63

*

เกณฑ์มาตรฐาน 1 : ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

**

เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

-

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

-

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยัน
ถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์ - ปั นผล
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กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์ - ปันผล
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สําหรับงวด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

จํานวนเงิน
หน่ วย : พันบาท

ร้ อยละ ของ
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

3,667.79

0.81

42.79

0.01

-

-

293.42

0.06

ค่าที่ปรึกษาการลงทุน

-

-

ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

-

-

ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

-

-

ค่าสอบบัญชี

24.79

0.01

ค่าประกาศหนังสือพิมพ์

48.55

0.01

ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ*

28.07

0.01

4,105.41

0.91

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมการทํารายการ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด **
หมายเหตุ *

ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้ อยละ 0.01

** ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มไว้ ด้วย(ถ้ ามี), ไม่รวมค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อขายหลักทรัพย์
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กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์ - ปันผล
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
สําหรับงวด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ชื่อบริษัทนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์

ค่ านายหน้ า
ซือ้ ขายหลักทรั พย์

ร้ อยละของค่ านายหน้ า
ซือ้ ขายหลักทรั พย์ รวม

1 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด

166,529.58

19.41

2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

104,147.41

12.14

3 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

98,283.06

11.46

4 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

95,012.37

11.08

5 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

61,321.98

7.15

6 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย)จํากัด

53,175.00

6.20

7 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด

52,786.72

6.15

8 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

51,034.18

5.95

9 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

39,802.77

4.64

10 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

34,264.67

3.99

11 อื่นๆ

101,404.17

11.82

รวม

857,761.91

100.00
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กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์ - ปั นผล

9

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์ - ปั นผล

10

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์ - ปั นผล

11

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์ - ปันผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
0.617

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์ - ปั นผล
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อันดับความน่ าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิ น
กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์ - ปันผล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์ - ปั นผล

อันดับความน่ าเชื่อถือโดย
สถาบันในต่ างประเทศ

อันดับความน่ าเชื่อถือโดย
สถาบันในประเทศ

-

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
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี ้คอร์ ป (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ 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 - ปั นผล

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 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการทําธุรกรรมของกองทุนรวม
หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ที่
บริ ษัทจัดการโดยตรง 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 - ปั นผล
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ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณี ที่การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์ - ปันผล
ในรอบปี บัญชี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
วันที่

ชื่อหลักทรั พย์

อัตราส่ วน ณ สิน้ วัน
(%NAV)

อัตราส่ วนตามโครงการ
(%NAV)

สาเหตุ

การดําเนินการ

-

-ไม่มี-

-

-

-

-
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์ - ปันผล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
--ไม่มี-หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์ - ปั นผล
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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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