
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2557 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดดเอ็มเอฟซี เซ็ท เอ็มเอฟซี เซ็ท 5050  ((MM--SS5500))  
  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  พฤษภาคม พฤษภาคม 2557 2557 ––  3131  ตุลาคม ตุลาคม 25525577  
 

 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท เปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 5050  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50  สําหรบัระยะเวลาบัญชตีั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม 2557 มายังผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของ
ท่าน โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานงึถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -22--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท เปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 5050  
 

  

  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอสําหรับรอบหกเดือนบหกเดือน  ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 11  พฤษภาคมพฤษภาคม  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  3131  ตุลาคมตุลาคม  22555577  

 ในรอบบัญชีของกองทุน นับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากระดับ 1,414.94 จุด มาปิดท่ีระดับ 1,584.16 จุด หรือเป็นการเพ่ิมข้ึน 11.96%  มีปริมาณการ
ซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยูท่ี่ระดับ 45,981.10 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนสถาบัน และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ เป็นผู้ซ้ือ
สุทธิมูลค่า 26,690 ล้านบาท และ 2,977 ล้านบาท ตามลําดับ ขณะท่ีนักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนรายย่อยเป็น
ผูข้ายสุทธิมูลค่า 14,976 ล้านบาท และ 14,691 ล้านบาท ตามลําดับ 
 เดือนพฤษภาคมเป็นอีกเดือนท่ีการเมืองกลับมามีน้ําหนักอย่างมากต่อตลาดหุ้นไทย  หลังปัจจัยดังกล่าว
ลดบทบาทลงไปในเดือนเมษายน  SET Index ทรงตัว ปิดท่ี 1,415.73 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 0.06% 
นักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นด้านขาย โดยมียอดขายสุทธิสูงถึง 33,890 ล้านบาท เริ่มต้นประเด็นสําคัญเม่ือศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายกฯ รักษาการ ยิ่งลักษณ์ และ รมว. ท่ีอยู่ใน ครม. ชุดพิจารณากรณีโยกย้าย นายถวิล 
เปลี่ยนสี ต้องพ้นสภาพ ในวันท่ี 7 พฤษภาคม ส่งผลให้ ครม. รักษาการ มีมติให้ นายนิวัฒน์ธํารงค์ เข้ารักษาการ 
นายกฯ แทน ตามมาด้วยการชี้มูลความผิดนายกฯ รักษาการ ยิ่งลักษณ์ กรณีทุจริตโครงการรับจํานําข้าว ส่งผลให้
ท้ัง กปปส. และ นปช. นัดชุมนุมใหญ่ในวันท่ี 9 และ 10 พฤษภาคม ตามลําดับ สร้างแรงกดดันการลงทุนในตลาด
หุ้นไทย จนมีการปรับตัวลดลงไปทําระดับปิดต่ําสุดท่ี 1,375.14 จุด ในวันท่ี 12 พฤษภาคม ดัชนีสามารถฟ้ืนตัวได้
บ้างหลังการชุมนุมใหญ่ของ กปปส. และ นปช. ไม่มีเหตุการณ์รุนแรง กอปรกับสญัญาณบวกจากการเริ่มเห็นการ
เจรจาระหว่างฝ่ายต่างๆ แต่ทว่าเม่ือข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเป็นเพียงกรอบกว้างๆ ยังคงไม่ได้ข้อสรุป ส่งผล
ให้กลุ่มท่ีมีความเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่างกันตัดสินใจยกระดับการชุมนุม สร้างความเสี่ยงต่อโอกาสท่ีจะเกิด
เหตุการณ์ปะทะและความรุนแรงข้ึน นําไปสู่การท่ี ผบ.ทบ. ประกาศใช้กฎอัยการศึกเพ่ือควบคุมสถานการณ์ ตั้งแต่
ช่วงเช้าตรู่ของวันท่ี 20 พฤษภาคม และได้เชิญฝ่ายต่างๆ ได้แก่ กปปส. นปช. พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพ่ือไทย 
กกต. รัฐบาลรักษาการ รวมถึงพยานอย่างรองประธานวุฒิสภา เข้าหารือเพ่ือหาทางออกของประเทศ อย่างไร     
ก็ตาม เม่ือการประชุมไม่สามารถหาข้อสรุปร่วม คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงประกาศทํารัฐประหารยึดอํานาจ
รัฐ ในช่วงบ่ายวันท่ี 22 พฤษภาคม หลังเกิดรัฐประหาร SET Index ปรับตัวลดลงย้อนกลับไปแถว 1,375 จุดอีก
ครั้ง ก่อนจะดีดกลับข้ึนได้ใหม่จนมาปิดท่ี 1,415.73 จดุ จากการท่ีนักลงทุนเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของ
การคลี่คลายปัญหาการเมืองได ้
 เดือนมิถุนายนเป็นเดือนท่ีการเมืองมีแนวโน้มท่ีดีข้ึนต่อเนื่อง  และมีน้ําหนักอย่างมากต่อตลาดหุ้นไทย 
หลังปัจจัยดังกล่าวมีบทบาททางลบใน 2 - 3 เดือนก่อนหน้า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในเดือนมิถุนายน ปรับตวั
เพ่ิมข้ึน 70.02 จุด หรือประมาณ 4.95% มาอยู่ท่ี 1,485.75 จุด จากราคาปิด ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ท่ี 1,415.73 
จุด  โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเป็นขาข้ึนต่อเนื่องตลอดท้ังเดือน  ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในเดือนมิถุนายน   
มีทิศทางไต่ระดับข้ึนต่อเนื่องจากช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ด้วยความคาดหวังเชิงบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจใน
ประเทศมีแนวโน้มฟ้ืนตัว จากมาตรการแก้ไขเศรษฐกิจของ คสช. ท้ังระยะสั้น – กลาง – ยาว  และคืนความสุขคน
ไทยโดยการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวท่ัวประเทศ  มีผลในวันท่ี 13 มิถุนายน  รวมถึงปัจจัยต่างประเทศท่ีเอ้ือต่อการ 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -33--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท เปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 5050  
 

 
 
ปรับตัวข้ึนของ SET INDEX ด้วยเช่นกัน เม่ือ ECB ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 0.25% เป็น 0.15% เพ่ือ
แก้ปัญหาอัตราเงินเฟ้อต่ํา และเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงการประชุมเฟด แม้คงการลดวงเงิน QE ลงอีก US$1.0 
หม่ืนล้านตามตลาดคาด แต่ส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยต่ําไปอีกระยะหนึ่ง ทาง ธปท. ปรับลดประมาณการ GDP 
ปีนี้เหลือเพียง 1.5% จากเดิม 2.7% แต่ยังคงคาดว่าจะฟ้ืนตัวเป็นรูป V ในครึ่งหลังปีนี้ และเติบโตได้ดีในปีหน้า   
ท่ี 5.5% ตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ และจีน เป็นต้น ท่ีส่วนใหญ่ออกมาเชิงบวก นอกจากนี้
เหตุการณ์ความวุ่นวายในอิรัก เป็นบวกต่อราคาน้ํามันดิบ สร้างแรงเก็งกําไรต่อกลุ่มพลังงาน ช่วยหนุนบรรยากาศ
การลงทุนในกลุ่มพลังงาน ถึงแม้จะมี Sentiment เชิงลบ หลัง EU ออกแถลงการณ์ระงับความร่วมมือกับไทย อีก
ท้ังนักลงทุนส่วนใหญ่ต่างรอความชัดเจนต่อแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆ เช่น นโยบาย
พลังงาน เป็นต้น  SET INDEX ยังสามารถปิดท่ีระดับสูงท่ี 1,485.75 จุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
 เดือนกรกฏาคม SET index ปรับตัวเพ่ิมข้ึนผ่าน 1500 จุด โดยปรับตัวข้ึนไปได้สูงสุดท่ี 1543.92 จุด 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในเดือนกรกฏาคม ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 16.64 จุด หรือประมาณ 1.12% มาอยู่ท่ี 1,502.39 จุด 
จากราคาปิด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ท่ี 1,485.75 จุด โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวผันผวนเป็นขาข้ึนตลอดท้ัง
เดือน  เดือนกรกฏาคมเป็นเดือนท่ีหุ้นไทยปรับตัวแข็งแกร่งในช่วง 3 สัปดาห์แรก ก่อนย่อตัวในช่วงท้ายเดือนจาก
ท้ังปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ ดังนี้ ปัจจัยบวกจากสภาพคล่องภายในประเทศส่วนเกินหลังจากการครบ
กําหนดอายุของพันธบัตรออมทรัพย์กว่า 9 หม่ืนล้านบาท กระแสเงินต่างชาติท่ีมีการไหลเข้าหลังจากนักลงทุน
ต่างชาติถือครองหุ้นไทยอยู่ในระดับต่ําสุดในรอบ 5 ปี บวกกับความเสีย่งของประเทศท่ีลดลงต่อเนื่อง สะท้อนจาก
ดัชนี CDS ท่ีอยู่ในระดับต่ําสุดในรอบ 8 เดือน อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนตลาดหุ้นมีการปรับฐานหลังจาก
กระแสเงินต่างชาติเริ่มมีการไหลออกจากการปิดสถานะ Carry trade บางส่วน หลังตัวเลขเศรษฐกิจในสหรัฐฯ
ออกมาดีมาก และในเดือนนี้กลุ่มสื่อสารมีการปรับตัวแย่กว่าตลาดหลัง คสช. มีมติเลื่อนประมูล 4G ออกไปเป็นปี
หน้า กลุ่มธนาคารพาณิชย์ปรับตัวได้ดีตามกระแสเงินต่างชาติท่ีไหลเข้า บวกกับผลประกอบการไตรมาสท่ี 2 ท่ีส่วน
ใหญ่ออกมาดีกว่าท่ีตลาดคาดไว ้
 เดือนสิงหาคม  SET Index ปรับตัวเพ่ิมข้ึนผ่าน 1550 จุด โดยปรับตัวข้ึนไปปิดท่ี 1561.63 จุด แกว่งตัว
ในลักษณะ Sideways-to-Sideways-Up ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในเดือนสิงหาคม ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 59.24 จุด หรือ
ประมาณ 3.94% มาอยู่ท่ี 1,561.63 จุด จากราคาปิด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมท่ี 1,502.39 จุด โดยดัชนีปรับตัวผัน
ผวนเป็นขาข้ึนตลอดท้ังเดือนจากท้ังปัจจัยภายในและภายนอก การปรับตัวผันผวนในสัปดาห์แรกเกิดจากปัญหา
พิพาทระหว่างยูเครนและรัสเซียซึ่งยังคงไม่มีบทสรุป อย่างไรก็ตาม SET Index ได้รับปัจจัยบวกจากสภาพคล่อง
ภายในประเทศส่วนเกินหลังจากการครบกําหนดอายุของพันธบัตรออมทรัพย์กว่า 5 หม่ืนล้านบาท และการ
ประกาศรายชื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดประชุมสภาฯ รวมถึงปัจจัยสําคัญการพิจารณานายกรัฐมนตรี 
และเป็นไปตามคาดเม่ือ สนช. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ ส่งผลให้ภาพการเมืองในประเทศมี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน รวมถึง Fund Flow จากทางญีปุ่่นและยุโรปท่ีไหลเข้ามาจากการทํา JPY และ EUR carry 
trade ซึ่งสามารถชดเชย Fund flow ท่ีไหลกลับไปยังสหรัฐฯ ได้บางส่วน ความเชื่อม่ันต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ 
หลังเศรษฐกิจไทยใน 2Q57 ขยายตัวท่ีดี และความชัดเจนเรื่องงบประมาณปี 2558 การประชุมผู้นําธนาคารกลาง
โลกท่ี Jackson Hole มี Positive surprise เล็กๆ หลังนาย Mario Draghi ท่ีเริ่มมีท่าทีท่ีชัดเจนมากข้ึนต่อการ 
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กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงถัดไป และการจัดงาน Thailand Focus ในช่วงปลายเดือนช่วยสร้าง Sentiment เชิงบวก 
ให้กับการลงทุนในประเทศ  ส่วนกลุ่มโรงพยาบาลปรับตัวดีท่ีสดุในเดือนนี้หลังตลาดเก็งกําไรประเด็นเรื่องของการ
ควบรวม 
 เดือนกันยายนเป็นอีกครั้งท่ีหุ้นไทยปรับตัว Sideways up ถึงแม้จะมีการปรับตัวลงในช่วงประมาณ
กลางเดือน และปลายเดือนก็ตาม โดยปรับตัวข้ึนไปปิดท่ี 1,585.67 หรือประมาณ 1.54% โดยมีปัจจัยภายในและ
ภายนอกท่ีสําคัญ ดงัต่อไปนี้ การปรับตัวท่ีดีในช่วงต้นเดือนมาจากกระแส Fund flow ท่ีไหลเข้า หลังจากงาน 
Thailand Focus ข่าวดีจากการประชุม ECB ท่ีมีการประกาศลดดอกเบี้ย และการประกาศโครงการการซื้อ
สินทรัพย์ท้ังตราสาร ABS และ Covered bond การปรับตัวลงในช่วงกลางเดือนนั้นเกิดจากความวติกกังวล
เก่ียวกับการประชุม FOMC ซึ่งพอหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นโดยไม่มี Negative surprise ใดออกมา ตลาดหุ้นก็
สามารถปรับตัว Rebound ข้ึนได้ ส่วนการปรับตัวลงในช่วงปลายเดือน เกิดจากการเทขายตาม Negative 
sentiment จากการประท้วงในฮ่องกง  ค่าเงิน USD ยังคงปรับตัวแข็งค่าทําจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้มี
การปิดสถานะ USD carry trade อย่างไรก็ด ี กระแสเงินต่างชาติท่ีไหลเข้าจากการทํา JPY และ EUR carry 
trade สามารถชดเชยเม็ดเงินท่ีไหลกลับไปยังสหรัฐฯ ได้ SET Index ยังได้รับปัจจัยบวกจากสภาพคล่อง
ภายในประเทศส่วนเกิน หลังจากการครบกําหนดอายุของพันธบัตรออมทรัพย์กว่า 1 หม่ืนล้านบาท กลุ่มสื่อสาร
และพลังงานเป็นกลุ่มท่ีปรับตัวได้ดีท่ีสุดในเดือนนี้ หลังเป็นกลุ่มท่ี Laggard และเป็นหุ้นขนาดใหญ่ท่ีได้ประโยชน์
จาก Fund flow ส่วนกลุ่มค้าปลีกและโรงพยาบาลปรับตัวแย่ท่ีสุดในตลาดจาก Valuation ท่ีอยู่ในระดับสูง 
 เดือนตุลาคมเป็นเดือนท่ีหุ้นไทยปรับตัวผันผวนอย่างมากจากปัจจัยภายนอกเป็นสําคัญ โดยมีการปรับฐาน
ลงในช่วงครึ่งเดือนแรก ก่อนท่ีจะรีบาวด์ในช่วงครึ่งเดือนหลัง โดยปรับตัวลงไปปิดท่ี 1,584.16 หรือประมาณ 
0.10% โดยมีปัจจัยภายในและภายนอกท่ีสําคัญดังต่อไปนี้ การปรับตัวลงของดัชนีในช่วงแรกเกิดจากความผิดหวัง
จากการประชุม ECB ความวิตกกังวลในกรีซ การย้ายเงินกลับสหรัฐฯ หลังตัวเลขการจ้างงานออกมาดีมากและ
ตัวเลขเศรษฐกิจโลกท่ีเปราะบาง คําเตือนจาก Yellen หลังประชุม FOMC เดือนท่ีผ่านมาว่าอาจเห็นปรับดอกเบี้ย
ข้ึนเร็วกว่าท่ีตลาดคาด หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีต่อเนื่องและ survey FOMC members ท่ีเพ่ิมดอกเบี้ย
คาดการณ์ปลายปี 2558 เป็น 1.375% เพ่ิมความเสี่ยงท่ี Fed จะเปลี่ยน tone ใน FOMC meeting 28-29 Oct. 
อย่างไรก็ด ีดัชนีสามารถยืนได้ท่ี 1,520 จุด จากแรงซื้อของเม็ดเงินลงทุนจากสถาบัน เช่น LTF และ RMF เป็นต้น 
การปรับตัวท่ีดีในช่วงปลายเดือนมาจากกระแสข่าวเก่ียวกับการออกมาตรการเพ่ิมเติมของ ECB ในช่วงถัดไป อาทิ
การเข้าซื้อหุ้นกู้เอกชน (Corporate bond) ผล Stress test ธนาคารพาณิชย์ยุโรปท่ีออกมาดี และการประกาศ
ขยายวงเงิน QE ของ BoJ  ค่าเงิน USD ยังคงปรับตัวแข็งค่าทําจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้มีการปิดสถานะ 
USD carry trade อย่างไรก็ด ี กระแสเงินต่างชาติท่ีไหลเข้าจากการทํา JPY และ EUR carry trade สามารถ
ชดเชยเม็ดเงินท่ีไหลกลับไปยังสหรัฐฯ ได ้ SET Index ยังได้รับปัจจัยบวกจากการไหลเข้าของเม็ดเงิน Trigger 
fund 2-3 แห่งในช่วงปลายเดือน รวมถึงสัญญาณ Fund flow ท่ีดีในตลาดล่วงหน้า  กลุ่มสื่อสารเป็นกลุ่มท่ี
ปรับตัวได้ดีท่ีสุดในเดือนนี ้ หลังเป็นกลุ่มท่ี Laggard และเป็นหุ้นขนาดใหญ่ท่ีมีเงินปันผลสูง อันเป็นปัจจัยท่ี
น่าสนใจสําหรับการทํา Carry trade ส่วนกลุ่มธนาคารฯ ปรับตัวลงมากท่ีสุดตามการไหลออกของ Fund flow 
ในช่วงครึ่งเดือนแรก และกลุ่มพลังงานท่ีปรับตัวลงตามราคาน้ํามันดิบท่ีดิ่งลงแรง 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((3311  ตุลาคมตุลาคม  22557557))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 53,357,347.50 97.87 

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ     53,330,961.20 97.83 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 
บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร CPF 39,800 1,243,750.00 2.28 
บมจ.ไมเนอร ์อินเตอร์เนช่ันแนล MINT 29,600 1,028,600.00 1.89 
บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส ์ TUF 11,500 856,750.00 1.57 
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป M 5,500 324,500.00 0.60 

เงินทุนและหลักทรัพย์ 
บมจ.ทุนธนชาต TCAP 14,800 518,000.00 0.95 

ธนาคาร 
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์ SCB 17,700 3,141,750.00 5.76 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย KBANK 13,200 3,115,200.00 5.71 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย KTB 90,400 2,106,320.00 3.86 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ BBL 8,900 1,762,200.00 3.23 
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน KKP 3,100 130,975.00 0.24 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 32,000 1,984,000.00 3.64 
บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส์ IVL 27,200 650,080.00 1.19 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
บมจ.เซ็นทรลัพัฒนา CPN 24,500 1,182,125.00 2.17 
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส ์ LH 63,940 652,188.00 1.20 
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท PS 6,200 207,700.00 0.38 

บริการรับเหมาก่อสร้าง 
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย SCC 7,600 3,420,000.00 6.27 
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง SCCC 1,900 798,000.00 1.46 

พลังงานและสาธารณูปโภค 
บมจ.ปตท. PTT 15,300 5,630,400.00 10.33 
บมจ.ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม PTTEP 25,900 3,794,350.00 6.96 
บมจ.ผลิตไฟฟ้า EGCO 5,000 860,000.00 1.58 
บมจ.ไออาร์พีซ ี IRPC 230,400 787,968.00 1.45 
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิ้ง RATCH 12,800 777,600.00 1.43 
บมจ.ทีทีดับบลิว TTW 52,400 634,040.00 1.16 
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    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

บมจ.ไทยออยล ์ TOP 13,900 622,025.00 1.14 
บมจ.บ้านป ู BANPU 21,200 598,900.00 1.10 
บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 8,800 294,800.00 0.54 

การแพทย์ 
บมจ.กรุงเทพดสุิตเวชการ BGH 85,800 1,587,300.00 2.91 

การท่องเท่ียวและสันทนาการ 
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา CENTEL 18,700 705,925.00 1.29 

ขนส่งและโลจิสติกส ์
บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 6,800 1,645,600.00 3.02 
บมจ.บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส ์ BTS 88,200 908,460.00 1.67 

พาณิชย์ 
บมจ.ซีพี ออลล ์ CPALL 50,600 2,302,300.00 4.22 
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร ์ HMPRO 85,464 794,815.20 1.46 
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ROBINS 11,100 568,875.00 1.04 
บมจ.เบอรล์ี่ ยุคเกอร ์ BJC 12,300 559,650.00 1.03 
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส ์ GLOBAL 21,500 279,500.00 0.51 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 17,600 4,206,400.00 7.72 
บมจ.โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน DTAC 11,900 1,231,650.00 2.26 
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส ์ INTUCH 11,200 828,800.00 1.52 
บมจ.จัสมิน อินเตอรเ์นช่ันแนล JAS 51,200 381,440.00 0.70 
บมจ.ไทยคม THCOM 5,300 208,025.00 0.38 

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ     26,386.30 0.05 

บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย - W1 VGI-W1 5,275 11,499.50 0.02 
บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส์ - W1 IVL-W1 2,580 9,133.20 0.02 
บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส์ - W2 IVL-W2 1,984 5,753.60 0.01 
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล - W5 MINT-W5 1,295 0.00 0.00 

เงินฝากธนาคาร     1,202,621.48 2.21 

ทรัพย์สินอื่น     14,297.29 0.03 

หนี้สินอืน่     (58,159.71) (0.11) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ     54,516,106.56 100.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     25.5578 บาท 

หมายเหต:ุ บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
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ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนินงานสิ้นสดุ  
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 

3 เดือน 
(1 ส.ค. 57) 

6 เดือน 
(2 พ.ค. 57) 

1 ปี 
(1 พ.ย. 56) 

3 ปี 
(4 พ.ย. 54) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 6.38 11.83 14.68 77.34 

ดัชน ีSET50 4.77 9.21 7.77 55.89 

หมายเหตุ: 

- กองทุนเปดิเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 มิได้รับการรับรองหรือสนับสนนุ หรอืส่งเสรมิการขายหรือเก่ียวข้องในทางใดๆ กับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) และตลาดหลักทรพัย์ไมไ่ด้ให้คาํรับรอง รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือ
ปริยายในการใช้ SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย”์) ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพย์เป็นผูจ้ดัทําและคาํนวณดัชนี
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพยไ์ม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลใดจากการ
ใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพยไ์ม่รับผิดชอบในความผดิพลาดท่ีเกิดจากการคํานวณดัชนี
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย ์

- “SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)  
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนรายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 31 31 ตุลาคมตุลาคม  25572557  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ    
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 1,202,621.48 2.21 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) - - 

(ง) ตราสารท่ีมีอันดบัความนา่เช่ือถืออยู่ในอันดับต่ํากว่าอันดับท่ีสามารถ 
ลงทุนได ้(Investment Grade) หรือตราสารท่ีไมไ่ด้รับการจดัอันดับ 
ความน่าเช่ือถือ - - 

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

  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ืรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน อถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้ค้ํา/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ 
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว 

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 

  ผู้สลักหลัง  TRIS FITCH (บาท) (บาท) 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย - - - - - 1,202,621.48  
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ตารางรายละเอียดค่านายหน้ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์าซื้อขายหลักทรัพย์  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 1 พฤษภาคม พฤษภาคม 22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 31 31 ตุลาคมตุลาคม  25572557  

 ชื่อบริษัท 
ค่านายหน้า 

(บาท) 
อัตราส่วนค่านายหน้า 

ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป 93,504.57 61.05 

2 บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย) 23,356.48 15.25 

3 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 17,163.82 11.21 

4 บมจ.หลักทรัพย ์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 9,062.30 5.92 

5 บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรสั 3,054.45 1.99 

6 บล.เคที ซีมโิก้ 3,044.00 1.99 

7 บมจ. หลักทรัพย ์บัวหลวง 2,990.92 1.95 

8 บมจ. หลักทรัพย ์พัฒนสิน 982.53 0.64 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 153,159.07 100.00 

  
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  1 1 พฤษภาคม พฤษภาคม 22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 31 31 ตุลาคมตุลาคม  25572557  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 102 0.22 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1 13 0.03 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 26 0.05 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าประกาศแจง้ความ 1 52 0.11 

ค่าสอบบัญชี 28 0.06 

ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 1 2 0.01 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 223 0.47 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหนา้ซื้อขายหลักทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย ์
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การรับผลประโยชน์ตอบแการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ((SSoofftt  CCoommmmiissssiioonn))  

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม 
และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะทําการลงทุน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้ร่วม company visit เป็นตน้ 
เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม  ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ  (Quantitative)  เช่น  การ
วิเคราะห์งบการเงิน เปน็ต้น  และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออก
ตราสารที่กองทนุจะไปลงทุน เป็นตน้ รวมถึงเพื่อกําหนดระดบัความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่า
จะได้รับการสร้างกลุ่มสินทรัพยล์งทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดบัความปลอดภัยของเงินลงทนุ  จึง
ขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เปน็ผูใ้ห้บริการ ดังนี ้
1. บมจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส  20. บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 
2. ธนาคารแบงคอ์อฟอเมริกา 21. บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
3. บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง 22. บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ 
4. บล.บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรีกริน (ประเทศไทย) จํากัด 23. บมจ.หลักทรัพย ์เคทีซิมิโก้ 
5. BlackRock, Inc. (Asset management) 24. เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ เอ็น เอ 
6. บล.ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด 25. ธนาคาร แอลจีท ี
7. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ 26. OCBC Securities 
8. บมจ.หลักทรัพย ์คันทร่ี กรุ๊ป 27. บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร 
9. บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 28. บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) 
10. บมจ.หลกัทรัพย์ โนมูระ พฒันสนิ 29. บล.ไทยพาณชิย ์จํากัด 
11. บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 30. บมจ.หลักทรัพย์ ซิกโก้ 
12. บล.เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตนั (ประเทศไทย) จาํกัด 31. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
13. บล.ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกัด 32. ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 
14. ธนาคารดอยซ์แบงก์ 33. บล.ทิสโก้ จํากัด 
15. บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 34. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี ้
16. บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 35. บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต 
17. ธนาคารเอชเอสบีซ ี 36. บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
18. ธนาคารกสิกรไทย 37. ธนาคารยโูอบ ี
19. บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย 38. บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) 
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 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจได้รับอภินันทนาการอ่ืน 
ซึ่งอาจเป็นบริการหรือทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปน็ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกลา่ว 
อาทิเช่น การจัดสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดนิทางไปศึกษาวิธปีฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เป็นเคร่ืองมือ
ในการส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติตา่งๆ เป็นตน้ อันเปน็ประโยชน์ที่มี
มูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน  จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ 
ที ่

รายชื่อผู้ให้บริการ 
 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 
ประโยชน์ในการรับสิทธ ิ

1 
 

เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ เอ็น เอ สัมมนา 
 

ข้อมูลการลงทุนใน Sector Consumer 
และ Telecom ของประเทศใน ASEAN 

2 
 

บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 
 

สัมมนา 
 

ข้อมูลการ Reform และ CG ของ
ประเทศใน ASIA 

3 บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

4 บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลอุตสาหกรรม 

5 บล.ไทยพาณชิย ์จํากัด สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลอุตสาหกรรมและบริษัท 

6 บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

7 บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

8 บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

9 บล.ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

10 บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลอุตสาหกรรมและบริษัท 

11 บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

12 
 

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) 

สัมมนา 
 

เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 
 

13 บล.ทิสโก้ จํากัด สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

14 
 

บล.บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรีกริน  
(ประเทศไทย) จํากัด 

สัมมนา 
 

 Global economy ข้อมูลการลงทุน 
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งบดุลงบดุล  

ณ วันท่ีณ วันท่ี  31 31 ตุลาคมตุลาคม  25572557  

หน่วย  :  บาท 
สินทรัพย์ 

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม   53,357,347.50 
(ราคาทุน 50,591,888.81 บาท )   

เงินฝากธนาคาร  1,204,573.70 

ลูกหนี ้
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 2,371.75 
จากการขายหน่วยลงทุน 9,973.32 

สินทรัพย์อ่ืน   

รวมสินทรัพย์ 54,574,266.27 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
เงินปันผลค้างจ่าย 2,995.16 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 55,164.55 58,159.71 

รวมหนี้สิน 58,159.71 

สินทรัพย์สุทธ ิ 54,516,106.56 

สินทรัพย์สุทธ:ิ 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน      21,330,456.68 

 
กําไรสะสม       

  
บัญชีปรับสมดลุ (27,644,401.51)     

  
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน  60,830,051.39   33,185,649.88 

สินทรัพย์สุทธ ิ     54,516,106.56 

      
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)     25.5578 
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแลว้ท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)   2,133,045.6667 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1133--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท เปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 5050  
 

   

  

งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหรับรอบระยะเวลาสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 พฤษภาคมพฤษภาคม  25572557  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 3131  ตุลาคมตุลาคม  25572557  ((งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  

หน่วย  :  บาท 
รายได้จากการลงทุน 

รายได้จากเงินปันผล 654,836.99 
รายได้ดอกเบีย้ 1,378.41 
รายได้จากหน่วยลงทุน 0.00 
รายได้อ่ืน 29,738.84 

 
รวมรายได้ 685,954.24 

 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 102,232.41 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ 12,779.04 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 25,558.14 
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี 27,669.00 

 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 54,540.79 

รวมค่าใช้จา่ย 222,779.38 

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ 463,174.86 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 3,036,240.52  
กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น 864,498.68  

รวมกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึน้และท่ียังไม่เกิดขึน้ 3,900,739.20  

การเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 4,363,914.06  

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1144--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท เปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 5050  
 

  

  

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 31 31 ตุลาคมตุลาคม  25572557  

    
 จํานวนหน่วย  มูลค่ายุติธรรม  

(บาท) 
ร้อยละมูลค่า 

เงินลงทุน 

หุ้นสามัญ 
บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร (CPF)           39,800  1,243,750.00 2.33 
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล (MINT)           29,600  1,028,600.00 1.93 
บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF)           11,500  856,750.00 1.61 
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป (M)             5,500  324,500.00 0.61 
บมจ.ทุนธนชาต (TCAP)           14,800  518,000.00 0.97 
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)           17,700  3,141,750.00 5.89 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)           13,200  3,115,200.00 5.84 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)           90,400  2,106,320.00 3.95 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)             8,900  1,762,200.00 3.30 
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน (KKP)             3,100  130,975.00 0.25 
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)           32,000  1,984,000.00 3.72 
บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส์ (IVL)           27,200  650,080.00 1.22 
บมจ.เซ็นทรลัพัฒนา (CPN)           24,500  1,182,125.00 2.22 
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)           63,940  652,188.00 1.22 
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท (PS)             6,200  207,700.00 0.39 
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)             7,600  3,420,000.00 6.41 
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC)             1,900  798,000.00 1.50 
บมจ.ปตท. (PTT)           15,300  5,630,400.00 10.55 
บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO)             5,000  860,000.00 1.61 
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)         230,400  787,968.00 1.48 
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิ้ง (RATCH)           12,800  777,600.00 1.46 
บมจ.ทีทีดับบลิว (TTW)           52,400  634,040.00 1.19 
บมจ.ไทยออยล์ (TOP)           13,900  622,025.00 1.17 
บมจ.บ้านปู (BANPU)           21,200  598,900.00 1.12 
บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP)             8,800  294,800.00 0.55 
บมจ.ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม (PTTEP)           25,900  3,794,350.00 7.11 
บมจ.กรุงเทพดสุิตเวชการ (BGH)           85,800  1,587,300.00 2.97 
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)           18,700  705,925.00 1.32 
บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)             6,800  1,645,600.00 3.08 
บมจ.บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ (BTS)           88,200  908,460.00 1.70 
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)           50,600  2,302,300.00 4.31 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1155--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท เปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 5050  
 

 
 

    
 จํานวนหน่วย  มูลค่ายุติธรรม  

(บาท) 
ร้อยละมูลค่า 

เงินลงทุน 

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)           85,464  794,815.20 1.49 
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ROBINS)           11,100  568,875.00 1.07 
บมจ.เบอรล์ี่ ยุคเกอร์ (BJC)           12,300  559,650.00 1.05 
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL)           21,500  279,500.00 0.52 
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)           17,600  4,206,400.00 7.88 
บมจ.โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน (DTAC)           11,900  1,231,650.00 2.31 
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH)           11,200  828,800.00 1.55 
บมจ.จัสมิน อินเตอรเ์นช่ันแนล (JAS)           51,200  381,440.00 0.71 
บมจ.ไทยคม (THCOM)             5,300  208,025.00 0.39 

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย - W1 (VGI-W1)             5,275  11,499.50 0.02 
บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส์ - W1 (IVL-W1)             2,580  9,133.20 0.02 
บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส์ - W2 (IVL-W2)             1,984  5,753.60 0.01 
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล - W5 (MINT-W5)             1,295  0.00 0.00 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน  50,591,888.81  บาท)   53,357,347.50 100.00 

 หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี วันท่ี 1 1 พฤษภาคมพฤษภาคม  22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 3131  ตุลาคมตุลาคม  25572557  

รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท่ีกองทุนมีการทําธุรกรรม 

- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) - 

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

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่ตั้งแต่วันท่ี วันท่ี 1 1 พฤษภาคมพฤษภาคม  22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 31 31 ตุลาคมตุลาคม  25572557  

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
รายรายช่ือผู้จัดการกองทุนช่ือผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  31 31 ตุลาคมตุลาคม  22555577  

ผู้จัดการกองทุน 

ผูจ้ัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนในประเทศ นายประวีร์  อัจจิมากุล 
 นายเศรษฐา  ปวีณอภิชาติ 

ผูจ้ัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ นางสาวจริยา  พิมลไพบูลย ์
 นายรุ่งโรจน์  นิลนพคุณ 

  

  





      
  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ช้ันจี และชั้น 21-23  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0-2649-2000  โทรสาร 0-2649-2100     

www.mfcfund.com 

เพื่อนสนิททางการลงทุน 


