
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2557 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดดสินภิญโญสี่สินภิญโญสี่  
  ((SSFF44))  
  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  มกราคม มกราคม 2557 2557 ––  3030  มิถุนายน มิถุนายน 25525577  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดสินภิญโญสี่สินภิญโญสี่  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดสินภิญโญสี ่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน
เปิดสินภิญโญสี่    สําหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2557  มายังผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของ
ท่าน โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -22--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดสินภิญโญสี่สินภิญโญสี่  
 

  

  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอสําหรับรอบหกเดือนบหกเดือน  ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 มกราคมมกราคม  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  3030  มิถุนายนมิถุนายน  22555577  

ในรอบบัญชีของกองทุน นับต้ังแต่ 1 มกราคม 2557 ถงึ 30 มิถุนายน 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากระดับ 1,298.71 จุด มาปิดท่ีระดับ 1,485.75 จุด หรือเป็นการเพิ่มขึ้น 14.4% มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
ต่อวันอยู่ท่ีระดับ 34,295 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนสถาบัน และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ เป็นผู้ซื้อสุทธิมูลคา่ 41,917 
ล้านบาท และ 7,677 ล้านบาท ตามลําดับ ขณะท่ีนักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิมูลค่า 8,561 ล้าน
บาท และ 41,034 ล้านบาท 

ตลาดหุ้นไทยเดือนมกราคม 2557 นับได้ว่าเป็นอีกเดือนท่ีมีความผันผวนสูง พร้อมกับมูลคา่การซื้อขายท่ีเบา
บาง SET Index ปรับตัวลงมาปิดท่ี 1,274.28 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลง 1.88% นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 
14,382 ล้านบาท เริ่มต้นปี 2557 ด้วยความกังวลทางการเมืองท่ีต่อเน่ืองมาจากปลายเดือนธันวาคม 2556 ใน
ประเด็นการไม่มีผู้สมัครลงเลือกต้ัง ส.ส. แบบเขตเลือกต้ังจํานวนถึง 28 เขต  อันจะส่งผลให้ไม่สามารถเปิดประชุม
สภาฯ ได้ กอปรกับแรงขายของกองทุนในประเทศ ส่งผลให้ SET Index ปรับตัวลงทําระดับปิดตํ่าสุดของเดือนท่ี 
1,224.62 จุด ในวันท่ี 3 มกราคม ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมือง จากการประกาศปิดกรุงเทพฯ ของกลุม่ 
กปปส. นับต้ังแต่วันท่ี 13 มกราคม รวมถึงการปิดถนนของกลุ่มชาวนา จากการท่ีรัฐบาลรักษาการไม่ได้จ่ายเงินค่า
จํานําข้าวหลังครบกําหนดในวันท่ี 15 มกราคม ตามท่ียืนยันไว้ พร้อมกับเหตุการณ์การปาระเบิดเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมท่ี
ถนนบรรทัดทอง รวมถึงพบระเบิดในสถานท่ีชุมนุมหลายจุด ส่งผลให้รัฐบาลรักษาการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 
นอกจากน้ี ยังมีเหตุการณ์ประทะกันในการเลือกต้ังล่วงหน้าในวันท่ี 26 มกราคม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และการ
ปิดล้อมของกลุ่ม กปปส. ทําให้มี 89 เขตของการเลือกต้ังล่วงหน้าท้ังหมด 375 เขต หรือคิดเป็นประมาณ 23% ไม่
สามารถลงคะแนนเลือกต้ังล่วงหน้าได้ แต่ทว่า ตลาดกลับปรับตัวขึ้นได้ นับต้ังแต่วันท่ี 6 มกราคม จนขึ้นไปทําระดับ
ปิดสูงสุดของเดือนท่ี 1,314.63 จุด ในวันท่ี 24 มกราคม ดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งในสัปดาห์สุดท้าย หลังตัวเลข
เศรษฐกิจจีนท่ีรายงานออกมา ส่งสัญญาณชะลอตัวลง ประกอบกับความกังวลต่อเสถียรภาพของค่าเงินของประเทศ
เกิดใหม่ ได้แก่ อาร์เจนติน่า และตุรกี สร้างความกังวลต่อเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่ 

เดือนกุมภาพันธ์ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 4 เดือน นับต้ังแต่เริ่มมีการชุมนุมทางการเมืองในช่วง
ปลายเดือนตุลาคม 2556 SET Index ปรับตัวขึ้นมาปิดท่ี 1,325.33 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.01% นัก
ลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่ออีก 23,752 ล้านบาท ประเด็นการเมืองในประเทศยังคงมีบทบาทสําคัญในเดือนกุมภาพันธ์ 
ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 โดยในช่วงครึ่งเดือนแรก ดัชนีไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเน่ือง ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองท่ีไม่เกิด
ความรุนแรง แม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว กอปรกับแรงหนุนจากการท่ีตลาดหุ้นเกิดใหม่ฟื้นตัว
โดยเฉพาะกลุ่ม TIPs หลังจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อประเทศตุรกี อาร์เจนตินา รวมถึงอินโดนีเซีย ผลักดันให้
ดัชนีทะลุแนวต้าน 1,330 จุด ไปทําจุดสูงสุดของเดือนท่ี 1,332.37 จุด เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม 
ประเด็นทางการเมืองเริ่มมคีวามเข้มข้นขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือน เมื่อ ศรส. เริ่มเข้าขอคืนพื้นท่ี 5 จุด จนเกิดการ
ประทะท่ีสะพานผ่านฟ้าในวันท่ี 18 กมุภาพันธ์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 5 คน และบาดเจ็บจํานวน 65 คน พรอ้มกับการ
เคลื่อนไหวของกลุ่ม กปปส. และชาวนา ท่ีมุ่งเน้นขอพบนายกฯรักษาการ ย่ิงลักษณ์ อีกท้ังยังมีการท่ี กปปส. เริ่ม
กดดันกลุ่มธุรกิจท่ีถูกตีความว่าเป็นท่อนํ้าเลี้ยงให้กับตระกูลชินวัตร ตามมาด้วยการเกิดเหตุระเบิดพื้นท่ีเวทีชุมนุม 
กปปส. แยกราชประสงค์ ส่งผลให้ SET Index ปรับตัวลดช่วงบวกลงจนมาปิดสิ้นเดือนท่ี 1,325.33 จุด 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -33--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดสินภิญโญสี่สินภิญโญสี่  
 

  
 
 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 ด้วยประเด็นการเมืองท่ีคลายตัวนับต้ังแต่เริ่มเข้าสู่เดือน 
มีนาคม SET Index ปรับตัวขึ้นมาปิดท่ี 1,376.26 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.84% นักลงทุนต่างชาติ
กลับมาซื้อสุทธิ 15,079 ล้านบาท เริ่มต้นเดือนมีนาคม ด้วยการประกาศยกเลิก Bangkok Shutdown ของกลุ่ม 
กปปส. โดยการรวม 4 เวที เป็น 1 เดียวท่ีสวนลุมพินี ทําให้แรงกดดันต่อบรรยากาศการท่องเท่ียว และภาพรวม
เศรษฐกิจในใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ ปรับตัวดีขึ้น พร้อมกับสร้างแรงเก็งกาํไรต่อโอกาสของการยกเลิก พ.ร.ก. 
ฉุกเฉิน และใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคงแทน ช่วยสร้าง Sentiment เชิงบวกให้กับตลาดหุ้นไทย แม้ว่าประเด็นทางการ
เมืองจะยังไม่ยุติก็ตาม กอปรกับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนต่างชาติท่ีกลับมาซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยเป็นครั้งแรกในรอบ 
4 เดือน ผลักดันดัชนีไต่ระดับขึ้นทดสอบ 1,380 จุด ในช่วงกลางเดือน หลังจากขึ้นทดสอบระดับดังกล่าวแล้วไม่
สามารถผ่านไปได้ ดัชนีมีการพักฐานช่วงสั้น จากการท่ีประเด็นการเมืองกลับมามีนํ้าหนักอีกครั้ง หลังศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยให้การเลือกต้ังวันท่ี 2 กมุภาพันธ์ เป็นโมฆะ และความเคลื่อนไหวของกลุ่ม นปช. ท่ีจะมีการนัดรวมพลครั้ง
ใหญ่ในวันท่ี 5 เมษายน รวมไปถึงปัจจัยต่างประเทศท่ีเข้ามากดดันตลาด ไม่ว่าจะเป็นความกังวลต่อสถานการณ์ใน
ยูเครน-รัสเซีย และการประชุม FED ท่ีส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายหลังจากสิ้นสุด QE ใน 6 เดือน อย่างไรก็
ตาม SET Index มีการดีดกลับในช่วงปลายเดือน ซึ่งส่วนหน่ึงน่าจะมาจากการทํา Window Dressing ปิดไตรมาสท่ี 1 
จนมาปิดสิ้นเดือนท่ี 1,376.26 จุด 
 ในเดือนเมษายนยังคงปรับตัวขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 จากกระแสเงินทุนต่างชาติท่ีไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นเอเชีย
เกิดใหม่รวมถงึตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเน่ือง SET Index ปรบัตัวขึ้นมาปิดท่ี 1,414.94 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัว
เพิ่มขึ้น 2.81% นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิต่อจากเดือนท่ีแล้วอีก 19,686 ล้านบาท โดยท่ีภาพรวมเศรษฐกิจโลกท่ียัง
เปราะบางสร้างแรงเก็งกําไร หลังธนาคารกลางท่ัวโลกส่งสัญญาณพรอ้มกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ได้แก่ประธาน ECB 
เปิดเผยว่าพร้อมอัดฉีดสภาพคล่องทางการเงินส่วนเกิน เพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อตํ่าและอัตราการว่างงานสูง และ BOJ 
อาจพิจารณาเพิ่มวงเงินอัดฉีดสภาพคล่องทางการเงินส่วนเกินจากปัจจุบันท่ี 70 ล้านล้านเยนต่อปี เพื่อแก้ไขปัญหาเงิน
เฟ้อในระดับตํ่าและกระตุ้นเศรษฐกิจในทางอ้อม รวมถึง PBOC หลังเศรษฐกิจใน 1Q57 ขยายตัว 7.4% YoY ตํ่าสุดใน
รอบ 6 ไตรมาส ประกอบกับตัวเลขภาคการผลิตและส่งออกท่ีส่งสัญญาณชะลอตัว ท้ังน้ีจีนได้มีการผ่อนคลายนโยบาย
การคลังและการเงิน ได้แก่ แผนการลงทุนก่อสร้างรางรถไฟเข้าไปในพื้นท่ีท่ีมีการพัฒนาตํ่า และการประกาศลด RRR 
ของธนาคารท้องถิ่นบางแห่ง ขณะท่ีประเด็นการเมืองภายในประเทศในเดือนเมษายน เป็นเพียงการรอพัฒนาการ 
หลังคําวินิจฉัยต่อกรณีโครงการรับจํานําข้าวและกรณีโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนสี รวมไปถึงความชัดเจนต่อการเลือกต้ัง
ครั้งใหม่ ลว้นถกูเลื่อนออกไปในช่วงเดือนพฤษภาคม 
 เดือนพฤษภาคมเป็นอีกเดือนท่ีการเมืองกลับมามีนํ้าหนักอย่างมากต่อตลาดหุ้นไทย หลังปัจจัยดังกล่าวลด
บทบาทลงไปในเดือนเมษายน SET Index ทรงตัว ปิดท่ี 1,415.73 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.06%       
นักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นด้านขาย โดยมียอดขายสุทธิสูงถึง 33,890 ล้านบาท เริ่มต้นประเด็นสําคัญเมื่อศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายกฯ รักษาการ ย่ิงลักษณ์ และ รมว. ท่ีอยู่ใน ครม. ชุดพิจารณากรณีโยกย้าย นายถวิล 
เปลี่ยนสี ต้องพ้นสภาพ ในวันท่ี 7 พฤษภาคม ส่งผลให้ ครม. รักษาการ มมีติให้ นายนิวัฒน์ธํารงค์ เข้ารักษาการ 
นายกฯ แทน ตามมาด้วยการชี้มูลความผิดนายกฯ รักษาการ ย่ิงลักษณ์ กรณีทุจริตโครงการรับจํานําข้าว ส่งผลให้ท้ัง 
กปปส. และ นปช. นัดชุมนุมใหญ่ในวันท่ี 9 และ 10 พฤษภาคม ตามลําดับ สร้างแรงกดดันการลงทุนในตลาดหุ้นไทย 
จนมีการปรับตัวลดลงไปทําระดับปิดตํ่าสุดท่ี 1,375.14 จุด ในวันท่ี 12 พฤษภาคม ดัชนีสามารถฟื้นตัวได้บ้างหลังการ
ชุมนุมใหญ่ของ กปปส. และ นปช. ไม่มีเหตุการณ์รุนแรง กอปรกับสัญญาณบวกจากการเริ่มเห็นการเจรจาระหว่าง 
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ฝ่ายต่างๆ แต่ทว่าเมื่อข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเป็นเพียงกรอบกว้างๆ ยังคงไม่ได้ข้อสรุป สง่ผลให้กลุ่มท่ีมี
ความเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่างกันตัดสินใจยกระดับการชุมนุม สร้างความเสีย่งต่อโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ปะทะ
และความรุนแรงขึ้น นําไปสู่การท่ี ผบ. ทบ. ประกาศใช้กฎอัยการศึกเพื่อควบคุมสถานการณ ์ต้ังแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันท่ี 
20 พฤษภาคม และได้เชิญฝ่ายต่างๆ ได้แก่ กปปส. นปช. พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย กกต. รัฐบาลรักษาการ 
รวมถึงพยานอย่างรองประธานวุฒิสภา เข้าหารือเพื่อหาทางออกของประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อการประชมุไม่
สามารถหาข้อสรุปร่วม คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงประกาศทํารัฐประหารยึดอํานาจรัฐ ในช่วงบ่ายวันท่ี 22 
พฤษภาคม หลังเกิดรัฐประหาร SET Index ปรับตัวลดลงย้อนกลับไปแถว 1,375 จุดอีกตรั้ง ก่อนจะดีดกลับขึ้นได้ใหม่
จนมาปิดท่ี 1,415.73 จุด จากการท่ีนักลงทุนเชื่อว่าเหตุการณ์น้ีจะเป็นจุดเริ่มต้นของการคลี่คลายปัญหาการเมืองได้ 

เดือนมิถุนายนเป็นดือนท่ีการเมืองมีแนวโน้มท่ีดีขึ้นต่อเน่ือง และมีนํ้าหนักอย่างมากต่อตลาดหุ้นไทย หลัง
ปัจจัยดังกล่าวมีบทบาททางลบใน 2 - 3 เดือนก่อนหน้า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในเดือนมถิุนายน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 70.02 
จุด หรือประมาณ 4.95% มาอยู่ท่ี 1,485.75 จุด จากราคาปิด ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ท่ี 1,415.73 จุด โดยดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ปรับตัวเป็นขาขึ้นต่อเน่ืองตลอดท้ังเดือน ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในเดือนมถิุนายน มีทิศทางไต่ระดับขึ้น
ต่อเน่ืองจากช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ด้วยความคาดหวังเชิงบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัว 
จากมาตรการแก้ไขเศรษฐกิจของ คสช. ท้ังระยะสัน้ – กลาง – ยาว และคืนความสุขคนไทยโดยการประกาศยกเลิก
เคอร์ฟิวท่ัวประเทศ มีผลในวันท่ี 13 มถิุนายน รวมถึงปัจจัยต่างประเทศท่ีเอื้อต่อการปรับตัวขึ้นของ SET INDEX ด้วย
เช่นกัน เมื่อ ECB ลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายจาก 0.25% เป็น 0.15% เพื่อแก้ปัญหาอัตราเงินเฟ้อตํ่า และเศรษฐกิจ
ชะลอตัว รวมถึงการประชุมเฟด แม้คงการลดวงเงิน QE ลงอีก US$1.0 หมื่นล้านตามตลาดคาด แต่ส่งสัญญาณคง
อัตราดอกเบ้ียตํ่าไปอีกระยะหน่ึง ทาง ธปท. ปรับลดประมาณการ GDP ปีน้ีเหลือเพียง 1.5% จากเดิม 2.7% แต่ยังคง
คาดว่าจะฟื้นตัวเป็นรูป V ในครึ่งหลังปีน้ี และเติบโตได้ดีในปีหน้าท่ี 5.5% ตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ 
และจีน เป็นต้น ท่ีส่วนใหญ่ออกมาเชิงบวก นอกจากน้ีเหตุการณ์ความวุ่นวายในอิรัก เป็นบวกต่อราคานํ้ามันดิบ สร้าง
แรงเก็งกําไรต่อกลุ่มพลังงาน ชว่ยหนุนบรรยากาศการลงทุนในกลุ่มพลังงาน ถึงแม้จะม ีSentiment เชิงลบ หลัง EU 
ออกแถลงการณ์ระงับความร่วมมือกับไทย อีกท้ังนักลงทุนส่วนใหญ่ต่างรอความชัดเจนต่อแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆ เช่น นโยบายพลังงาน เป็นต้น  SET INDEX ยังสามารถปิดท่ีระดับสูงท่ี 1,485.75 จุด 
ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 
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รายละเอียดการลงทุน การายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((30 30 มิถุนายนมิถุนายน  22557557))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 61,170,415.00 92.73 

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ     58,825,140.00 89.18 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล MINT 42,600 1,246,050.00 1.89 
บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร CPF 30,200 822,950.00 1.25 
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป M 3,400 210,800.00 0.32 

เงินทุนและหลักทรัพย์ 
บมจ.เอเซยีเสริมกิจลีสซิ่ง ASK 67,982 1,427,622.00 2.16 
บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป CGS 706,100 939,113.00 1.42 
บมจ.ศรสีวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 SAWAD 14,300 240,240.00 0.36 

ธนาคาร 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย KTB 188,650 3,942,785.00 5.98 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย KBANK 13,300 2,713,200.00 4.11 
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์ SCB 2,900 488,650.00 0.74 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 28,702 1,937,385.00 2.94 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
บมจ.เหมราชพัฒนาท่ีดิน HEMRAJ 305,900 1,156,302.00 1.75 
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดค์อนสตรัคช่ัน STEC 49,785 1,135,098.00 1.72 
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท PS 30,800 900,900.00 1.37 
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ LPN 19,700 399,910.00 0.61 

วัสดุก่อสร้าง 
บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ STPI 21,900 435,810.00 0.66 

พลงังานและสาธารณูปโภค 
บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 93,000 2,743,500.00 4.16 
บมจ.ปตท. PTT 6,800 2,162,400.00 3.28 
บมจ.โกลว์ พลังงาน GLOW 10,100 840,825.00 1.27 

การแพทย์ 
บมจ.กรุงเทพดสุิตเวชการ BGH 164,000 2,738,800.00 4.15 

ขนส่งและโลจิสติกส ์
บมจ.บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส ์ BTS 386,500 3,343,225.00 5.07 
บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 13,900 2,759,150.00 4.18 
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    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

บมจ.เอเชีย เอวิเอช่ัน AAV 416,500 1,715,980.00 2.60 
พาณิชย์ 

บมจ.ซีพี ออลล ์ CPALL 48,300 2,318,400.00 3.51 
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ROBINS 12,200 695,400.00 1.05 

สื่อและสิ่งพิมพ์ 
บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป MAJOR 46,000 869,400.00 1.32 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
บมจ.จัสมิน อินเตอรเ์นช่ันแนล JAS 564,700 4,687,010.00 7.11 
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส ์ INTUCH 57,900 4,241,175.00 6.43 
บมจ.ไทยคม THCOM 71,200 2,741,200.00 4.16 
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 12,200 2,684,000.00 4.07 
บมจ.สามารถคอร์ปอเรช่ัน SAMART 129,500 2,654,750.00 4.02 
บมจ.เจ มาร์ท JMART 54,925 725,010.00 1.10 

ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 
บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ CGD 1,943,000 2,584,190.00 3.92 
บมจ.พลังงานบรสิุทธ์ิ EA 17,700 323,910.00 0.49 

หน่วยลงทุน     2,345,275.00 3.56 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
ซ.ีพี.ทาวเวอร ์โกรท CPTGF 206,900 2,017,275.00 3.06 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท BTSGIF 32,800 328,000.00 0.50 

เงินฝากธนาคาร     4,830,370.74 7.32 

ทรัพย์สินอื่น     3,629,260.85 5.50 

หนีส้ินอืน่     (3,666,748.02) (5.56) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ     65,963,298.57 100.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     18.4600 บาท 

หมายเหต:ุ บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
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ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนินงานสิ้นสุด  
ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2557 

3 เดือน 
(28 มี.ค. 57) 

6 เดือน 
(27 ธ.ค. 56) 

1 ปี 
(28 มิ.ย. 56) 

3 ปี 
(30 มิ.ย. 54) 

กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง 7.35 17.37 2.13 65.80 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ 8.35 14.21 2.16 42.42 

หมายเหตุ: 

- กองทุนเปดิสินภญิโญสี ่มไิด้รับการรับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสรมิการขายหรือเก่ียวข้องในทางใดๆ กับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัย”์) และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ให้คํารับรอง รับประกัน    ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยายใน
การใช้ SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย”์) ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพยเ์ป็นผูจ้ัดทําและคาํนวณดัชนีหลักทรัพย์
ของตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลใดจากการใช้ดัชนี
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพยไ์มร่ับผดิชอบในความผิดพลาดท่ีเกิดจากการคาํนวณดัชนีหลักทรัพย์
ของตลาดหลักทรัพย ์

- “SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 

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

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 3300  มิถุนายนมิถุนายน  25572557  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ    
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 4,830,370.74 7.32 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) - - 

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

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

  
รารายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน ยละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้ค้ํา/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว 

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 

  ผู้สลักหลัง  TRIS FITCH (บาท) (บาท) 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบ ี - - - - - 
       

3,527,937.22  

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ - - - - - 
                          

1,302,433.52  
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ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 1 มกราคมมกราคม  22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25572557  

 ชื่อบริษัท 
ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป 27,422.62 57.03 

2 บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย) 4,083.01 8.49 

3 บมจ. หลักทรัพย ์เอเซีย พลสั 2,946.90 6.13 

4 บมจ. หลักทรัพย ์พัฒนสิน 2,718.62 5.65 

5 บล. ทิสโก้ 1,981.07 4.12 

6 บมจ.หลักทรัพย ์ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) 1,474.86 3.07 

7 บมจ. หลักทรัพย ์บัวหลวง 1,378.65 2.87 

8 บล. ทรินิตี้ จํากัด 1,025.76 2.13 

9 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) 1,008.55 2.10 

10 บมจ. หลักทรัพย ์ภัทร 917.63 1.91 

11 ค่านายหน้าท่ีเหลือ 3,124.48 6.50 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 48,082.15 100.00 

  
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 มกราคมมกราคม  22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25572557  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 489 0.80 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1 7 0.01 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 33 0.05 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าประกาศแจ้งความ 1 19 0.03 

ค่าสอบบัญชี 22 0.04 

ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 1 23 0.04 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 593 0.96 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหนา้ซื้อขายหลักทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย ์
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากกการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ารที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ((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. ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา 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.หลักทรัพย ์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/ 
ประโยชน์ในการรบัสิทธ ิ

1 ธนาคารดอยซ์แบงก์ สัมมนา ข้อมูลการลงทุน 

2 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด สัมมนา ข้อมูลการลงทุน 

3 บล.ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลบริษัท 

4 บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลบริษัท 

5 บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลบริษัท 

6 บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลบริษัท 

7 บล.ไทยพาณชิย ์จํากัด สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลบริษัท 

8 ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

9 บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

10 บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
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งบดุลงบดุล  

ณ วันท่ีณ วันท่ี  30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25572557  

หน่วย  :  บาท 
สินทรัพย์ 

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 61,170,415.00 
(ราคาทุน  51,348,787.86   บาท )   
เงินฝากธนาคาร  8,332,124.90 
ลูกหนี ้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 127,506.69 
จากการขายเงินลงทุน 0.00 127,506.69 

สินทรัพย์อ่ืน 0.00 

รวมสินทรัพย์ 69,630,046.59 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 73,575.75 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 0.00 
เงินปันผลค้างจ่าย 3,472,293.11 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 120,879.16 3,666,748.02 

รวมหนี้สิน 3,666,748.02 

สินทรัพย์สุทธ ิ 65,963,298.57 

สินทรัพย์สุทธ:ิ 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  35,733,009.62 

 
กําไรสะสม 

  
บัญชีปรับสมดลุ (104,279,889.22) 

  
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน  134,510,178.17 30,230,288.95 

สินทรัพย์สุทธ ิ 65,963,298.57 

 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 18.4600 
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแลว้ท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 3,573,300.9630 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหรับรอบระยะเวลาสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 มกราคม มกราคม 25572557  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25572557  ((งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  

 หน่วย  :  บาท 
รายได้จากการลงทุน 

รายได้จากเงินปันผล 1,333,057.25 
รายได้ดอกเบีย้ 53,775.69 
รายได้อ่ืน 0.00 

 
รวมรายได้ 1,386,832.94 

 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 489,107.88 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ 6,521.45 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 32,607.14 

 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 64,317.97 

รวมค่าใช้จ่าย 592,554.44 

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ 794,278.50 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น (423,369.55) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น 9,074,683.68 

รวมกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึน้และท่ียังไม่เกิดขึน้ 8,651,314.13 

การเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 9,445,592.63 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1144--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดสินภิญโญสี่สินภิญโญสี่  
 

  

  

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25572557  

    
จํานวน
หน่วย 

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า
เงินลงทุน 

หุ้นสามัญ 
บมจ. เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร (CPF) 30,200 822,950.00 1.35 
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป (M) 3,400 210,800.00 0.34 
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล (MINT) 42,600 1,246,050.00 2.04 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) 13,300 2,713,200.00 4.44 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB) 188,650 3,942,785.00 6.45 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 2,900 488,650.00 0.80 
บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) 67,982 1,427,622.00 2.33 
บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป (CGS) 706,100 939,113.00 1.54 
บมจ. ศรสีวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) 14,300 240,240.00 0.39 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 28,702 1,937,385.00 3.17 
บมจ. เหมราชพัฒนาท่ีดิน (HEMRAJ) 305,900 1,156,302.00 1.89 
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) 19,700 399,910.00 0.65 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท (PS) 30,800 900,900.00 1.47 
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคช่ัน (STEC) 49,785 1,135,098.00 1.86 
บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI) 21,900 435,810.00 0.71 
บมจ. บางจากปิโตรเลียม (BCP) 93,000 2,743,500.00 4.49 
บมจ. โกลว์ พลังงาน (GLOW) 10,100 840,825.00 1.37 
บมจ. ปตท. (PTT) 6,800 2,162,400.00 3.54 
บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ (CGD) 1,943,000 2,584,190.00 4.22 
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) 48,300 2,318,400.00 3.79 
บมจ. ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน (ROBINS) 12,200 695,400.00 1.14 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) 46,000 869,400.00 1.42 
บมจ. กรุงเทพดุสติเวชการ (BGH) 164,000 2,738,800.00 4.48 
บมจ. เอเชีย เอวิเอช่ัน (AAV) 416,500 1,715,980.00 2.81 
บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) 13,900 2,759,150.00 4.51 
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) 386,500 3,343,225.00 5.47 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) 12,200 2,684,000.00 4.39 
บมจ. ชิน คอร์ปอเรช่ัน (INTUCH) 57,900 4,241,175.00 6.93 
บมจ.จัสมิน อินเตอรเ์นช่ันแนล (JAS) 564,700 4,687,010.00 7.66 
บมจ. เจ มาร์ท (JMART) 56,925 725,010.00 1.19 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรช่ัน (SAMART) 129,500 2,654,750.00 4.34 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1155--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดสินภิญโญสี่สินภิญโญสี่  
 

 
 

    
จํานวน
หน่วย 

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า
เงินลงทุน 

บมจ. ไทยคม (THCOM) 71,200 2,741,200.00 4.48 
บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ (EA) 17,700 323,910.00 0.53 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง  
บีทีเอสโกรท (BTSGIF) 32,800 328,000.00 0.54 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซ.ีพี.ทาวเวอร ์โกรท 
(CPTGF) 206,900 2,017,275.00 3.30 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน  51,348,787.86   บาท)   61,170,415.00 100.00 

หมายเหตุ: งบการเงินนีย้ังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1166--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดสินภิญโญสี่สินภิญโญสี่  
 

 
   

รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี วันท่ี 1 1 มกราคมมกราคม  22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 30 30 มิถุนายนมิถุนายน  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 มกราคมมกราคม  22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25572557  

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
รายช่ือผู้จัดการกองทุนรายช่ือผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  30 30 มิถุนายนมิถุนายน  22555577  

ผู้จัดการกองทุน 

ผู้จดัการกองทุนในส่วนตราสารทุนในประเทศ นายปวเรศวร์ วิภูนาถ 
 นายเศรษฐา ปวีณอภิชาต 

 นางอนทุทยา  สิทธิศุข 

ผูจ้ัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ นางสาวจริยา  พิมลไพบลูย ์
 นายรุ่งโรจน์  นลินพคุณ 

  

  

  





      
  

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 


