
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2556 

  กองทุนเปดิกองทุนเปดิเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาวเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว          
  ((MMAA--LLTTFF))  
  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  มิมิถุนายนถุนายน  2556 2556 –– 3 300  พฤศจิกายน พฤศจิกายน 25562556  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาวเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรพัย์หุ้นระยะยาว 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน

เปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว  สําหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2556 มายัง

ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน 

โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 
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ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอบหกเดือน ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที ่30 พฤศจิกายน 2556 

 ในรอบบัญชีของกองทุน นับตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 30 พฤศจิกายน 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ปรับตัวลดลงจากระดับ 1,562.07 จุด มาปิดที่ระดับ 1,371.13 จุด หรือเป็นการลดลง 12.22% มีปริมาณการซื้อขาย

เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 42,934 ล้านบาท  โดยมีนักลงทุนสถาบัน บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนรายย่อย เป็น  

ผู้ซ้ือสุทธิมูลค่า 49,627 ล้านบาท 5,348 ล้านบาท และ 77,259 ล้านบาทตามลําดับ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ

มูลค่า 132,235 ล้านบาท 

 ในเดือนมิถุนายน 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลงมาปิดที่ 1,451.90 จุด ด้วยความกังวลต่อโอกาสที่

ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะชะลอและยุติการเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE หลังจากการประชุม FOMC ในวันที่ 18-

19 มิถุนายน 2556 ที่มีการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ดีขึ้นโดยมีการปรับเพิ่มประมาณการ GDP ในปี 

2556 ขึ้นเป็น 3.0 - 3.5% (yoy) จากคาดการณ์ในเดือนมีนาคม 2556 ที่ 2.9 - 3.4% (yoy) และปรับลดคาดการณ์

อัตราการว่างงานเป็น 7.2 - 7.3% จาก 7.3 - 7.5% ที่ประเมินไว้เมื่อเดือนมีนาคม 2556 พร้อมกับส่งสัญญาณชะลอ

การเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE ภายในส้ินปีน้ี และจะยุติโครงการลงภายในกลางปี 2557 นอกจากนี้ดัชนีตลาด

หลักทรัพย์ฯ ได้รับแรงกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกมาในเชิงลบ และอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารของจีน 

(SHIBOR) ที่สูงขึ้นทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สร้างความกังวลต่อการขาดสภาพคล่องในตลาดเงินและการชะอล

ตัวทางเศรษฐกิจของจีน ด้านปัจจัยภายในประเทศก็ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ การที่

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s ได้ให้ความเห็นเชิงลบต่อโครงการจํานําขา้ว ซ่ึงอาจทําให้ประเทศไทยถูก

ลดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้ง IMF มีการปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยลงเหลือ 4.75% 

(yoy) ในปี 2556 และ 5.25% (yoy) ในปี 2557 

 เดือนกรกฎาคม 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เคล่ือนไหวในกรอบ 1,380-1,510 จุด กอ่นจะปิดส้ินเดือนที่

ระดับ 1,423.14 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวลง 1.98% ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2556 ดัชนีปรับตัวลงจาก

ความกังวลต่อโอกาสการชะลอและยุติโครงการเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE ของสหรัฐฯ  หลังจากที่ตัวเลขการ

จ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนมิถุนายน 2556 ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 195,000 ตําแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ยิ่ง

เป็นการเพิ่มนํ้าหนักของโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะชะลอการเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE นอกจากนี้ 

ตลาดยังถูกกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกมาเชิงลบอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ IMF ปรับลดประมาณการ 

GDP โลกลงเหลือ 3.1% (yoy) ในปี 2556 และ 3.8% (yoy) ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันที่ 11-23 กรกฎาคม 

2556 ตลาดหุ้นมีการฟื้นตัว โดยขึ้นไปทําระดับปิดสูงสุดที่ระดับ 1,513.31 จุด ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 หลังจาก

การเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ที่คณะกรรมการ FOMC ต้องการเห็นสัญญาณ

เชิงบวกต่อการจ้างงานก่อนตัดสินใจชะลอการเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE อีกทั้งการปราศรัยของประธาน

ธนาคารกลาง Ben Bernanke เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ส่งสัญญาณว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดเข้าซ้ือสินทรัพย์

ตามโครงการ QE น้ันจะไม่มีการกําหนดเป็นการล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจทั้งการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และ

สภาพคล่องทางการเงินในตลาดการเงิน แต่ในที่สุดดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ กลับมาปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลาย

เดือนกรกฎาคม 2556 จากปัจจัยลบภายในประเทศ ได้แก่ กรณีที่ คปก. เตือนว่าพรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท อาจขัด

ต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญและ รัฐบาลควรกลับไปทําประชาพิจารณ์ก่อนดําเนินหน้าโครงการดังกล่าว การปรับลด 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -33--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาวเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว  
 

 

 
เป้าหมายอัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ของธนาคารแห่งประเทศไทยลงอีกครั้งที่ 4.2% (yoy) จากเดิม 

5.1% (yoy) และปัญหาการเมืองจากประเด็นเรื่องการจํานําข้าว การพจิารณาร่างพรบ. ปรองดอง รวมถึงร่างพรบ. 

เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ที่จะนําเข้าสู่สภาฯ ในเดือนสิงหาคม 2556 

 เดือนสิงหาคม 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลงแรงปิดที่ระดับ 1,294.30 จุด หรือลดลงคิดเป็น 

9.05% โดยดัชนีมีการเคล่ือนไหวในลักษณะ Sideway โดยในช่วงครึ่งแรกของเดือน ปัจจัยการเมืองไทยไม่ได้ส่งผล

กระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ไทยมากนัก เพราะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาล ในขณะ

ที่ความขัดแย้งของรัฐบาลและฝ่ายค้านในสภาฯ ยังคงดําเนินต่อไป โดยรัฐบาลสามารถผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษ

กรรมผ่านวาระที่ 1 ไปได้ อย่างไรก็ตาม ดัชนีปรับตัวลงแรงในช่วงปลายเดือน เมื่อ GDP ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2556 

ของไทยออกมาเพียง 2.8% (yoy) เท่าน้ัน ต่ํากว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดไว้ที่ 3.3% (yoy)  และ GDP ยังหด

ตัว -0.3% (qoq) ซ่ึงเป็นการลดลง QoQ ติดต่อกัน 2 ไตรมาส นับว่าเป็นการเกิด Technical Recession เป็น

ประเทศแรกในเอเชีย รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังยังมีความอ่อนแออยู่มาก นอกจากนี้ยังมีประเด็นเงินทุน

ไหลออกจากประเทศ สะท้อนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าทําระดับต่ําสุดในรอบกว่า 3 ปี ที่ระดับ 32.16 บาทต่อดอลลาร์

สหรัฐ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่

ปลายปี 2552 ที่ 4.41% ในวันเดียวกัน สอดคล้องกับตลาดหุ้นอื่น ๆ ในกลุ่ม TIPs โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย

เผชิญกับความเส่ียงทางเศรษฐกิจมากขึ้น และเงินทุนไหลออกส่งผลให้ค่าเงินรูเปียะทําระดับอ่อนค่าสุดสร้างแรงกดดัน

ต่อเงินเฟ้อที่สูงจากราคานําเขา้นํ้ามันที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน เครื่องชี้สภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปส่งสัญญาณ

ฟ้ืนตัวต่อเนื่อง โดยอัตราการว่างงานเดือนกรกฎาคม 2556 ของสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ 7.4% และ GDP ในยูโรโซนที่

กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาส โดยเพิ่มขึ้น 0.3% (qoq) นอกจากนี้รายงานการประชุม FOMC เดือน

กรกฎาคม 2556 พบว่าประธาน FED ในแต่ละเขตเห็นด้วยกับการชะลอการเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE ภายใน

ช่วงปลายปีน้ี ทั้งนี้ประเด็นข้างต้นทําให้เกิดการปรับสถานะการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติจากตลาดหุน้ EM สู่ DM 

ส่งผลให้กระแสเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นเอเชียเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง 

 เดือนกันยายน  2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย ปรับตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ 1,383.16 จุด หรือปรับตัวขึ้น 

6.87% โดยประเด็นการลดขนาดเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ กลับมามีบทบาทสําคัญ

อีกครั้งจากการคาดการณ์ว่าในการประชุม FOMC อาจปรับลดขนาดการเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE ลงไม่เกิน 

2.0 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ตามที่นักลงทุนในตลาดกังวลในช่วงก่อนหน้า แต่ในที่สุดหลังการประชุม FOMC 

วันที่ 18-19 กันยายน 2556 คณะกรรมการ FOMC คงวงเงินการเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE ที่ 8.5 หมื่นล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ สวนทางกับที่ตลาดคาด อีกทั้งการประกาศถอนตัวจากการชิงตําแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ 

คนใหม่ของนาย Lawrence Summer ผู้มีแนวคิดว่าควรชะลอวงเงินเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE ให้เร็วที่สุด ทํา

ให้โอกาสของการลดวงเงินอย่างรวดเร็วมีนํ้าหนักน้อยลง ผลักดันให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย ทําระดับสูงสุดของเดือน

ที่ 1,489.06 จุด ในวันที่ 19 กันยายน 2556 นอกจากนี้ ตวัเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกออกมาเชิงบวกทั้งผลสํารวจภาค

การผลิต การส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม สร้างบรรยากาศการลงทุนเชิงบวกในเอเชีย แต่เมื่อสภาฯ ผ่านร่าง

พรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท วาระ 2 และ 3 ก็เกิด Sell on Fact ในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ประกอบกับความกังวลใน

ประเด็นการตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณรายจ่ายในส่วนของการประกันสุขภาพของสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิด

แรงขายทํากําไรกดให้ดัชนีลดช่วงบวกลงมาปิดที่ระดับ 1,386.16 จุด 
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 เดือนตุลาคม 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ 1,442.88 จุด หรือเพิ่มขึ้น 4.32% โดย

ในช่วงต้นเดือนมีประเด็นของสหรัฐฯ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 และเพดานก่อหนี้สาธารณะ ที่ยังไม่มี

ข้อสรุป ทําให้หน่วยงานราชการในสหรัฐฯ เริ่มทยอยปิดทําการลงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สร้างความเส่ียงที่

สหรัฐฯ อาจผิดนัดชําระหนี้ ที่จะครบกําหนดในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 อยา่งไรก็ตาม ด้วยความคาดหวังเชิงบวกว่า

สภาคองเกรสจะได้ข้อสรุปก่อนที่จะครบกําหนด พร้อมกับโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะชะลอการเข้าซ้ือสินทรัพย์

ตามโครงการ QE ภายในปีน้ีมีนํ้าหนักลดลง ส่งผลให้ดัชนีสามารถปรับตัวขึ้นมาได้ และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 

สภาคองเกรสสหรัฐฯ โหวตให้ขยายแผนการก่อเพดานหนี้ฯ ออกไปจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 รวมไปถึงอนุมัติ

งบประมาณที่เพียงพอต่อการบริหารประเทศไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 ทําให้หน่วยงานราชการกลับมาเปิด

ดําเนินงานได้และหลีกเล่ียงการผิดนัดชําระหนี้ของสหรัฐฯ ผลักดันดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ทําระดับปิดสูงสุดของเดือนที่ 

1,484.72 จุด ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยการเมืองในประเทศกลับมากดดันตลาดหุ้นไทยในช่วง

ปลายเดือนอีกครั้ง เมื่อคณะกรรมาธิการได้ทําการแก้ไขร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ส่งผลให้หลายฝ่ายออกมาคัดค้าน

ร่างกฎหมายดังกล่าว ประกอบกับการส่งออกเดือนกันยายน 2556 ของไทยหดตัวมากถึง -7.10% (yoy) ตรงข้ามกับที่

ตลาดคาดว่าจะขยายตัว 0.50% (yoy) และการปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2556 และปี 

2557 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดช่วงบวกลงมาปิด ณ ส้ินเดือน ที่ระดับ 

1,442.88 จุด 

เดือนพฤศจิกายน 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลงมาปิดที่ระดับ 1,371.13 จุด หรือลดลง 4.97% จาก

ประเด็นการเมืองภายในประเทศเป็นหลัก ประกอบกับปัจจัยเส่ียงทางเศรษฐกิจและค่าเงินบาทที่เพิ่มขึ้น โดยประเด็น

การเมืองภายในประเทศเริ่มต้นเมื่อสภาฯ ได้ผ่านการพิจารณาวาระ 2-3 ของร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ฉบับแปรญัตติ 

ส่งผลให้เกิดความเคล่ือนไหวจากกลุ่มผู้ชุมนุมที่ต่อต้าน แม้ว่า SET Index จะมีการฟื้นตัวได้บ้างหลังประธานวุฒิสภา 

แถลงว่า สว. จะโหวตไม่รับร่างกฎหมายดังกล่าว รวมถึงนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยออกมายนืยันจะไม่นําร่าง 

พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฉบับแปรญัตติมาพิจารณาอีกครั้งหลังจาก 180 วัน หากวุฒิสภาโหวตไม่รับร่าง อย่างไรก็ตาม การ

ฟ้ืนตัวของตลาดหุ้นไทยเป็นเพียงการฟื้นตัวในระยะสั้น เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้นํ้าหนักต่อประเด็นดังกล่าว และ

ยังคงปักหลักชุมนุมต่อเนื่อง พร้อมกับการยกระดับการชุมนุมด้วยการประกาศมาตรการอารยะขดัขืน และ

ดาวกระจายไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อกดดันหน่วยงานราชการ และสามารถเข้ายึดสถานที่ราชการ เช่น สํานัก

งบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์ และกระทรวงการคลัง เป็นต้น สร้างความกังวลต่อความยืดเยื้อและรุนแรงทาง

การเมือง ขณะที่ในสภาผู้แทนราษฎรมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และ 3 รัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 26-27 

พฤศจิกายน 2556 นอกจากประเด็นทางการเมืองแล้ว เศรษฐกิจของไทยก็มีปัจจัยพ้ืนฐานที่อ่อนแอลงด้วย หลังตัวเลข

การส่งออกเดือนตุลาคม 2556 หดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 และต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ ประกอบกับธนาคาร

แห่งประเทศไทยปรับลดประมาณการ GDP ปี 2556 และปี 2557 ลงเหลือ 3.0%  (yoy) และ 4.0% (yoy) 

ตามลําดับ แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 2.25% จากเดิม 2.50% 

ต่อปี ก็ตาม  
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทนุ  (30 พฤศจิกายน 2556) 

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

      หลักทรัพย์   (บาท)   

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ     102,654,744.35 87.49

 อาหารและเครื่องดื่ม     

  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล MINT 42,000 1,020,600.00 0.87

 ธนาคาร     

  บมจ.ธนาคารกสกิรไทย KBANK 46,000 7,774,000.00 6.63

  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 20,200 3,171,400.00 2.70

  บมจ.ธนาคารกรงุเทพ BBL 12,000 2,256,000.00 1.92

  บมจ.ธนาคารกรงุไทย KTB 111,500 2,073,900.00 1.77

  บมจ.ธนาคารทหารไทย TMB 494,400 1,265,664.00 1.08

 ประกันภัยและประกันชีวิต     

  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ THRE 26,400 99,792.00 0.09

 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์     

  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 58,345 4,448,806.25 3.79

  บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส IVL 43,000 1,006,200.00 0.86

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์     

  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา CPN 95,300 4,121,725.00 3.51

  บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ LH 207,500 2,116,500.00 1.80

  บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน HEMRAJ 456,500 1,844,260.00 1.57

  บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น WHA 43,500 1,555,125.00 1.33

  บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ LPN 72,700 1,352,220.00 1.15

  บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น STEC 49,600 967,200.00 0.82

  บมจ.ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั่น TICON 16,600 288,840.00 0.25

  บมจ.บางกอกแลนด์ BLAND 143,500 245,385.00 0.21

  บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท PS 11,300 237,300.00 0.20

 วัสดุก่อสร้าง     

  บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ STPI 318,400 5,794,880.00 4.94

  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย SCC 11,700 4,609,800.00 3.93

 พลังงานและสาธารณูปโภค     

  บมจ.ปตท. PTT 18,100 5,339,500.00 4.55

  บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP 26,900 4,304,000.00 3.67

  บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 113,900 3,787,175.00 3.23
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    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

      หลักทรัพย์   (บาท)   

 การแพทย์     

  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 25,700 3,379,550.00 2.88

 ขนส่งและโลจิสติกส์     

  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ BTS 402,600 3,764,310.00 3.21

  บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 17,000 3,187,500.00 2.72

  บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น AAV 172,600 787,056.00 0.67

  บมจ.สายการบินนกแอร์ NOK 29,900 660,790.00 0.56

  บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ BECL 14,100 507,600.00 0.43

 พาณิชย์     

  บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 13,300 541,975.00 0.46

  บมจ.คาร์มาร์ท KAMART 74,300 397,505.00 0.34

  บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ HMPRO 32,633 349,173.10 0.30

  บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ GLOBAL 1,100 19,690.00 0.02

 สื่อและสิ่งพิมพ์    0.00

  บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 100,700 1,198,330.00 1.02

  บมจ.บีอีซี เวิลด์ BEC 14,200 752,600.00 0.64

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

  บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น INTUCH 101,600 7,874,000.00 6.71

  บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 24,400 5,563,200.00 4.74

  บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล JAS 592,100 4,647,985.00 3.96

  บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น SAMART 150,300 2,675,340.00 2.28

  บมจ.ไทยคม THCOM 68,400 2,616,300.00 2.23

 ธุรกิจขนาดกลาง (MAI)     

  บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ CGD 3,092,800 4,051,568.00 3.45

เงินฝากธนาคาร     15,714,330.07 13.39

ทรัพย์สินอื่น     825,348.27 0.70

หนี้สินอื่น     (1,864,002.77) (1.59)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     117,330,419.92 100.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     25.6461 บาท

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคาํนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษิัทจัดการลงทุน (AIMC) 
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ผลการดําเผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมนนิงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนนิงานสิ้นสุด  

ณ วันที ่29 พฤศจิกายน 2556 

3 เดือน 

(30 ส.ค. 56) 

6 เดือน 

(31 พ.ค. 56) 

1 ปี 

(30 พ.ย. 55) 

3 ปี 

(3 ธ.ค. 53) 

กองทุนเปิดเอม็เอฟซ ี
เพิ่มทรพัย์หุน้ระยะยาว 6.37 -19.69 3.46 33.17 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ 5.94 -12.22 3.56 32.60 

หมายเหตุ: 

- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว มิได้รับการรับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขาย หรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ 

กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ให้คํารับรอง รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง

หรือปริยายในการใช้ SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์”) ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จัดทําและคํานวณ

ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดจาก

การใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดจากการคํานวณดัชนี

หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ 

- “SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 

-  เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนรายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 30 30 พฤศจิกายนพฤศจิกายน  25562556  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ    

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 

หรือผู้ค้ําประกัน 15,714,330.07 13.39 

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

(Investment Grade) - - 

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถ 

ลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือ - - 

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

  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 

 

ผู้ออก 

 

ผู้คํ้า/ 

ผู้รับรอง/ 

วันครบ

กําหนด 

อันดับความ

น่าเชื่อถือ 

มูลค่า 

หน้าตั๋ว 

มูลค่าตาม 

ราคาตลาด 

  ผู้สลกัหลัง  TRIS FITCH (บาท) (บาท) 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี - - - - - 

 

11,309,955.77 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ - - - - - 

 

4,404,374.30 
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ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดอืน ต้ังแต่วันที่ สําหรับรอบระยะเวลาหกเดอืน ต้ังแต่วันที่ 1 1 มิถุนายน มิถุนายน 22555566 ถึงวันที่  ถึงวันที่ 3030  พฤศจิกายน พฤศจิกายน 25562556  

 ชื่อบริษัท 
ค่านายหน้า 

(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 

ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป 95,789.76 21.94 

2 บล. ทิสโก้ 59,544.18 13.64 

3 บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง 39,904.16 9.14 

4 บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 33,020.33 7.56 

5 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 25,935.00 5.94 

6 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 25,799.46 5.91 

7 บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย) 23,398.40 5.36 

8 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) 20,989.78 4.81 

9 บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 19,142.05 4.38 

10 บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต 18,254.07 4.18 

11 ค่านายหน้าท่ีเหลือ 74,884.19 17.15 

 รวมค่านายหน้าทั้งหมด 436,661.38 100.00 

  
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรับรอบระยะเวลาหกสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน เดือน ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่  1 1 มิถุนายน มิถุนายน 22555566 ถึงวันที่  ถึงวันที่ 30 30 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 25562556  

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 

(พันบาท) 

ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 963 0.81 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1 13 0.01 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 45 0.04 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 

ค่าประกาศแจง้ความ 1 49 0.04 

ค่าสอบบัญช ี 23 0.02 

ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 1 1 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2
 1,094 0.92 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ((SSoofftt  CCoommmmiissssiioonn))  

ด้วยบรษิัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จดัการกองทุน ได้รับขอ้มูลสารสนเทศ

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บรกิาร อันเนือ่งมาจากการใช้บรกิารของบุคคลดงักล่าว อาทิเชน่ บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม

เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงนิและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม 

และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจทีจ่ะทําการลงทุน รวมถงึขอ้มูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้รว่ม company visit เป็นต้น 

เพื่อประโยชนใ์นการจดัให้มกีารวิเคราะหก์ารลงทุนที่เหมาะสม  ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ  (Quantitative)  เช่น  การ

วิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น  และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษทัของผู้ออก

ตราสารที่กองทนุจะไปลงทุน เป็นต้น รวมถงึเพื่อกําหนดระดบัความเส่ียงของตราสาร การวเิคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่า

จะได้รับการสรา้งกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทุน  จึง

ขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บรกิาร ดงันี้ 

1. บมจ. หลักทรพัย์ เอเซีย พลัส  20. บมจ. หลักทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

2. ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา 21. บมจ. หลักทรพัย์ โนมูระ  

3. บมจ. หลักทรพัย์ บัวหลวง 22. บมจ. หลักทรพัย์ กสิกรไทย 

4. บมจ. หลักทรพัย์ บีเอ็นพี พารบีาส์ พีรีกริน (ประเทศไทย) 23. บมจ. หลักทรพัย์ เคทีซิมิโก ้

5. BlackRock, Inc. (Asset management) 24. เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ เอ็น เอ 

6. บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 25. ธนาคาร แอลจที ี

7. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ 26. OCBC Securities 

8. บมจ. หลักทรพัย์ คันทรี่ กรุ๊ป 27. บมจ. หลักทรพัย์ ภัทร 

9. บจก. หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 28. บมจ. หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 

10. บมจ. หลักทรพัย์ โนมูระ พัฒนสิน 29. บจก. หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย ์

11. บจก. หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) 30. บมจ. หลักทรพัย์ ซิกโก ้

12. บจก. หลักทรัพย์ เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) 31. ธนาคารสแตนดาร์ดชารเ์ตอร์ด 

13. บจก. หลกัทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) 32. บมจ. ธนาคารทิสโก ้

14. ธนาคารดอยซ์แบงก ์ 33. บจก. หลักทรัพย์ ทิสโก ้

15. บจก. หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 34. กลุ่มบริษทัหลักทรัพย์ทรีนิตี ้

16. บมจ. หลักทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรสั 35. บมจ. หลักทรพัย์ ธนชาต 

17. ธนาคารเอชเอสบีซี 36. บจก. หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) 

18. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 37. บมจ. ธนาคารยโูอบี 

19. บมจ. หลักทรพัย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 38. บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 
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 บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจไดร้บัอภินันทนาการอื่น 

ซึ่งอาจเป็นบริการหรอืทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว 

อาทิเช่น การจดัสัมมนาเพื่อใหข้้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดินทางไปศกึษาวิธีปฏิบัติงานอนัเป็นประโยชนต์่อการบริหาร

จัดการกองทุน การจดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่ือสาร และอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่ป็นเครื่องมือ

ในการส่งขอ้มูลการซื้อขายหลกัทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติต่างๆ เป็นต้น อันเป็นประโยชน์ที่มี

มูลค่าในทางเศรษฐกิจตอ่กองทุน  จึงขอเปดิเผยรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ 

ที ่

รายชื่อผู้ให้บริการ 

 

ลักษณะของ 

อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 

ประโยชน์ในการรับสิทธ ิ

1 

 

บจก. หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ 

(ประเทศไทย) 

สัมมนา 

 

เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 

 

2 บมจ. หลักทรพัย์ โนมูระ พัฒนสิน สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 

3 บมจ. หลักทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรสั สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 

4 ธนาคารเอชเอสบีซี สัมมนา เพื่อสํารวจตลาดและรับฟังขอ้มูลบริษัท 

 

 

รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง  

สําหรับรอบระยะเวลาหกสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน เดือน ต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 มิถุมิถุนายน นายน 22555566 ถึงวันที่  ถึงวันที่ 30 30 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 25562556  

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้องที่กองทุนมีการทาํธุรกรรม 

- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) - 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ี บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โดยตรง 

หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท (http://www.mfcfund.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชี  

สําหรับรอบระยะเวลาหกสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน เดือน ต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 มิถุนายน มิถุนายน 22555566 ถึงวันที่  ถึงวันที่ 30 30 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 25562556  

- การลงทุนเปน็ไปตามนโยบายการลงทุน - 
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งบดลุงบดลุ  

ณ วันที่ณ วันที่ 3 30 0 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 25562556  

       หน่วย  :  บาท

สินทรัพย์      

 เงินลงทุนตามราคายุติธรรม      

 (ราคาทุน  98,386,599.96 บาท )     102,654,744.35

 เงินฝากธนาคาร      15,609,031.05

 ลูกหนี้      

  จากเงินปันผลและดอกเบี้ย    109,757.02

  จากการขายเงินลงทุน    818,390.27

  จากการซ้ือหน่วยลงทุน    2,500.00

 สินทรัพย์อื่น      

  รวมสินทรัพย์    119,194,422.69

       

หนี้สิน      

 เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน   1,621,265.89

 เจ้าหนี้จากการขายคืนหน่วยลงทุน   28,661.15

 ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย   22,614.00

 ค่าธรรมเนียมการผู้ดูแลผลประโยชน์   2,010.51

 ค่าธรรมเนียมการนายทะเบียน   7,036.92

 ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย   150,790.59

 ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย   25,377.20

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    6,246.51

  รวมหนี้สิน    1,864,002.77

สินทรัพย์สุทธิ      117,330,419.92

       

สินทรัพย์สุทธิ:     

 ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน       45,749,792.47

 กําไรสะสม        

  บัญชีปรับสมดุล      (26,221,479.87)

  กําไรสะสมจากการดําเนินงาน       97,802,107.32

สินทรัพย์สุทธิ        117,330,419.92

          

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)      25.6461

จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)   4,574,979.2473

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหรับรอบระยะเวลาสําหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 มิถุนายน มิถุนายน 22555566 ถึงวันที่  ถึงวันที่ 30 30 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 25562556 ( (งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  

      หน่วย  :  บาท 

รายได้จากการลงทุน    

 รายได้จากเงินปันผล   1,018,429.78

 รายได้ดอกเบี้ย   115,878.26

 รายได้อื่น    

  รวมรายได้   1,134,308.04

     

ค่าใช้จ่าย    

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ   963,258.01

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  12,843.46

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  44,952.03

 ค่าส่งเสริมการขายและโฆษณา  0.00

 ค่าสอบบัญช ี   22,614.00

 ค่าโฆษณา   49,487.74

 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    1,100.00

  รวมค่าใช้จ่าย   1,094,255.24

รายได้จากการลงทุนสุทธิ   40,052.80

     

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดขึ้นทั้งสิ้น  (1,847,891.54)

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  (25,877,005.72)

  รวมกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น (27,724,897.26)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน  (27,684,844.46)

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 330 0 พพฤศจิกายน ฤศจิกายน 25562556  

    

 จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม  

(บาท) 

ร้อยละมูลค่า

เงินลงทุน

หุ้นสามัญ     

 บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) 42,000 1,020,600.00 0.99

 บมจ.ธนาคารกสกิรไทย (KBANK) 46,000 7,774,000.00 7.57

 บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 20,200 3,171,400.00 3.09

 บมจ.ธนาคารกรงุเทพ (BBL) 12,000 2,256,000.00 2.20

 บมจ.ธนาคารกรงุไทย (KTB) 111,500 2,073,900.00 2.02

 บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB) 494,400 1,265,664.00 1.23

 บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ (THRE) 26,400 99,792.00 0.10

 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 58,345 4,448,806.25 4.33

 บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) 43,000 1,006,200.00 0.98

 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) 95,300 4,121,725.00 4.02

 บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) 207,500 2,116,500.00 2.06

 บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน (HEMRAJ) 456,500 1,844,260.00 1.80

 บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) 43,500 1,555,125.00 1.51

 บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ (LPN) 72,700 1,352,220.00 1.32

 บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) 49,600 967,200.00 0.94

 บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น (TICON) 16,600 288,840.00 0.28

 บมจ.บางกอกแลนด์ (BLAND) 143,500 245,385.00 0.24

 บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท (PS) 11,300 237,300.00 0.23

 บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI) 318,400 5,794,880.00 5.65

 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) 11,700 4,609,800.00 4.49

 บมจ.ปตท. (PTT) 18,100 5,339,500.00 5.20

 บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 26,900 4,304,000.00 4.19

 บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP) 113,900 3,787,175.00 3.69

 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH) 25,700 3,379,550.00 3.29

 บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ (BTS) 402,600 3,764,310.00 3.67

 บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) 17,000 3,187,500.00 3.11

 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) 172,600 787,056.00 0.77

 บมจ.สายการบินนกแอร์ (NOK) 29,900 660,790.00 0.64

 บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ (BECL) 14,100 507,600.00 0.49

 บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) 13,300 541,975.00 0.53

 บมจ.คาร์มาร์ท (KAMART) 74,300 397,505.00 0.39
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 จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม  

(บาท) 

ร้อยละมูลค่า

เงินลงทุน

 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) 32,633 349,173.10 0.34

 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL) 1,100 19,690.00 0.02

 บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย (VGI) 100,700 1,198,330.00 1.17

 บมจ.บีอีซี เวิลด์ (BEC) 14,200 752,600.00 0.73

 บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น (INTUCH) 101,600 7,874,000.00 7.67

 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) 24,400 5,563,200.00 5.42

 บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) 592,100 4,647,985.00 4.53

 บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) 150,300 2,675,340.00 2.61

 บมจ.ไทยคม (THCOM) 68,400 2,616,300.00 2.55

 บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ (CGD) 3,092,800 4,051,568.00 3.95

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 98,386,599.96 บาท)   102,654,744.35 100.00

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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