
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2556 

  กองทุนเปดิกองทุนเปดิศรีนครศรีนคร  ((BBMMBBFF))  
  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  กรกฎาคมกรกฎาคม  2556 2556 –– 3 311  ธันวาคม ธันวาคม 25562556  
 
 



รายรายงานงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดศรีนครเปิดศรีนคร  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิดศรีนคร 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน

เปิดศรีนคร  สําหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน 

โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 



รายรายงานงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -22--      กองทุกองทุนนเปิดศรีนครเปิดศรีนคร  
 

  

  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอบหกเดือน ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2556 

 ในรอบบัญชีของกองทุน นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ปรับตัวลดลงจากระดับ 1463.98 จุด มาปิดที่ระดับ 1298.71 จุด หรือเป็นการลดลง 11.29% มีปริมาณการซื้อขาย

เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 33.941.28 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย เป็นผู้ซ้ือสุทธิมูลค่า 

37,940.41 ล้านบาท และ 74,170.08 ล้านบาท ตามลําดับ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติ และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขาย

สุทธิมูลค่า 117,326.73 ล้านบาท และซื้อสุทธิมูลค่า 5,216.24 ล้านบาท ตามลําดับ 

 ตลาดหุ้นไทยเดือนกรกฎาคมให้ผลตอบแทนติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 SET Index แกว่งตัวในกรอบ 

1,380-1,510 จุด ก่อนจะปิดส้ินเดือนที่ 1,423.14 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลง 1.98% นักลงทุนต่างชาติกลับมา

ซ้ือสุทธิ 5,705 ล้านบาท หลังจากขายอย่างต่อเนื่องและรุนแรงในไตรมาสที่ 2 ดัชนีปรับตัวลงในช่วงวันที่ 1-10 

กรกฎาคม จากความกังวลต่อโอกาสการชะลอและยุติโครงการ QE ของ FED ต่อเนื่องจากเดือนมิถุนายน อีกทั้ง

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนมิถุนายน ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 195,000 ตําแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาด ยิ่ง

เป็นการเพิ่มนํ้าหนักของโอกาสชะลอ QE ของ FED นอกจากประเด็นดังกล่าว ตลาดยังถูกกดดันด้วยตัวเลขเศรษฐกิจ

จีนที่ออกมาเชิงลบอย่างต่อเนื่อง และการปรับลด GDP โลกลงเหลือ 3.1% ในปี 2556 และ 3.8% ในปี 2557 ของ 

IMF ในช่วงวันที่ 11-23 กรกฎาคม ตลาดหุ้นมีการฟื้นตัว โดยขึ้นไปทําระดับปิดสูงสุดที่ 1,513.31 จุด ในวันที่ 23 

กรกฎาคม จากรายงานประชุม FED เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่คณะกรรมการ FED ต้องการเห็นสัญญาณเชิงบวกต่อ

การจ้างงานก่อนตัดสินใจชะลอ QE อีกทั้งการปราศรัยของนาย Bernanke เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ส่งสัญญาณว่า

การเปลี่ยนแปลง QE น้ันจะไม่มีการกําหนดขึ้นเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน 

อัตราเงินเฟ้อ และสภาพคล่องทางการเงินในตลาดการเงิน อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งในช่วง

ปลายเดือนจากปัจจัยลบภายในประเทศ เริ่มต้นเมื่อ คปก. เตือนการเดินหน้าร่างพรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท อาจขัด

ต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ รัฐบาลควรกลับไปทําประชาพิจารณ์ก่อนเดินหน้าโครงการดังกล่าว อีกทั้งการปรับลด

เป้าหมายอัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ของ ธปท. ลงเหลือ 4.2% จากเดิม 5.1% ตามมาด้วยประเด็น

เส่ียงทางการเมือง ทั้งประเด็นการจํานําข้าว รวมถึงเมื่อรัฐบาลกําหนดตารางเวลาการพิจารณาร่างพรบ.ปรองดอง 

และร่างพรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ที่จะนําเข้าสู่สภาฯ ในเดือนสิงหาคม 

 ตลาดหุ้นไทยเดือนสิงหาคมให้ผลตอบแทนติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 SET Index ปรับตัวลงแรงจนมาปิดที่ 

1,294.30 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลง 9.05% นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิ 39,755 ล้านบาท หลังจาก

หยุดพักการขายไปในเดือนกรกฎาคม ดัชนีมีการเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway ในช่วงครึ่งแรกของเดือน ปัจจัย

การเมืองไทยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดฯ มากนัก เนื่องจากยังคงไม่มีความรุนแรงที่เกิดจากการชุมนุมของกลุ่มที่

ต่อต้านรัฐบาล ในขณะที่ความขัดแย้งของรัฐบาลและฝ่ายค้านในสภาฯ ยงัคงดําเนินต่อไป แต่รัฐบาลก็ยังคงสามารถ

ผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมผ่านวาระที่ 1 ไปได้ อย่างไรก็ตาม ดัชนีปรับตัวลงแรงในช่วงปลายเดือน เมื่อ GDP 

ใน 2Q56 ของไทยออกมาเพียง 2.8% YoY เท่าน้ัน ต่ํากว่าที่ Bloomberg Consensus คาดที่ 3.3% YoY และหดตัว 

0.3% QoQ ซ่ึงเป็นการชะลอตัว QoQ เป็นไตรมาสที่ 2 ถือเป็นการเกิด Technical Recession โดยเป็นประเทศแรก

ในเอเชีย รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังยังมีความอ่อนแออยู่มาก บวกกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าทําระดับต่ําสุดใน 

 



รายรายงานงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -33--      กองทุกองทุนนเปิดศรีนครเปิดศรีนคร  
 

 

 
รอบกว่า 3 ปี ที่ 32.16 บาท/US$ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย อายุ 10 ปี สูงสุดนับ 

ตั้งแต่ปลายปี 2552 ที่ 4.41% ณ วันเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงเงินทุนไหลออกจากประเทศไทยต่อเนื่อง นอกจากนี้แรง

กดดันจากกรณีอินโดนีเซียเผชิญกับความเส่ียงต่อเศรษฐกิจมากขึ้น จากค่าเงินรูเปียะทําระดับอ่อนค่าสุด และเป็นผล

ลบต่อเงินเฟ้อที่สูงจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น กดดันตลาดหุ้นอื่นๆ ในกลุ่ม TIP อย่างฟิลิปปินส์และไทย ขณะที่ตัวเลข

เศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปส่งสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นอัตราการว่างงานเดือนกรกฎาคม ของสหรัฐฯ ที่

ลดลงมาอยู่ที่ 7.4% รวมทั้ง GDP ในยูโรโซนที่ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาส โดยเพิ่มขึ้น 0.3% QoQ 

สะท้อนถึงการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของกลุ่มยูโรโซน นอกจากนี้รายงานการประชุม FED เดือนกรกฎาคม 

พบว่าประธาน FED ในแต่ละเขตเห็นด้วยกับการชะลอ QE ภายในช่วงปลายปีน้ี ประเด็นข้างต้นทําให้เกิดการปรับ

พอร์ตจากตลาดหุ้น EM สู่ DM ส่งผลให้กระแสเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นเอเชียเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง 

 ตลาดหุ้นไทยเดือนกันยายนปรับตัวขึ้นแรงในช่วงครึ่งแรกของเดือนก่อนจะลดช่วงบวกลงในช่วงครึ่งหลัง จาก

กระแสเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นเอเชียเกิดใหม่ต่อประเด็น QE ที่มีภาพเป็นบวกมากขึ้น และตัวเลข

เศรษฐกิจจีนที่ออกมาดีต่อเนื่อง SET Index ปรับตัวขึ้นมาปิดที่ 1,383.16 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.87% 

นักลงทุนต่างชาติกลับมาซ้ือสุทธิ 9,666 ล้านบาท ประเด็นการลดวงเงิน QE ของ FED กลับมามีบทบาทสําคัญอีกครั้ง

ในเดือนกันยายน เริ่มต้นด้วยแรงเก็งกําไรต่อการประชุม FED ว่าอาจลด QE ไม่ถึง US$2.0 หมื่นล้าน/เดือน ตามท่ี

ตลาดกังวลในช่วงก่อนหน้า ตามมาด้วยการประกาศถอนตัวจากการชิงตําแหน่งประธาน FED คนใหม่ของนาย 

Summer ผู้มีแนวคิดการชะลอวงเงิน QE ให้เร็วที่สุด ทําให้โอกาสของการลดวงเงินอย่างรวดเร็วมีนํ้าหนักน้อยลง อีก

ทั้งเมื่อ FED คงวงเงิน QE ที่ US$8.5 หมื่นล้าน/เดือน ในการประชุมในวันที่ 18-19 กันยายน สวนทางกับที่ตลาดคาด 

ผลักดัน SET Index ทําระดับสูงสุดของเดือนที่ 1,489.06 จุด ในวันที่ 19 กันยายน นอกจากนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่

ออกออกมาเชิงบวกต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนสิงหาคม ที่ทําระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือนและ

ดีกว่าที่ตลาดคาดอยู่ที่ระดับ 51.00 จุด อีกทั้งสอดคล้องกับดัชนี HSBC PMI ภาคการผลิตที่ขยายตัวเป็นครั้งแรกใน

รอบ 4 เดือนปิดที่ 50.1 จุด ตามมาด้วยยอดการส่งออกที่ขยายตัวมากถึง 7.2% YoY ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน 

สิงหาคม ที่ขยายตัวมากสุดในรอบ 17 เดือน รวมถึงการลงทุนสินทรัพย์ถาวร ยอดค้าปลีกขยายตัวมากกว่าที่ตลาด

คาด สร้างบรรยากาศการลงทนุเชิงบวกในเอเชีย อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาฯ ผ่านร่างพรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท วาระ 2 

และ 3 เกิด Sell on Fact ในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง กอปรกับความกังวลในประเด็นการตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง

งบประมาณรายจ่ายในส่วนของการประกันสุขภาพของสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดแรงขายทํากําไรกดให้ดัชนีลดช่วงบวกลง

มาปิดที่ระดับ 1,386.16 จุด 

 ตลาดหุ้นไทยเดือนตุลาคมนับได้ว่าเป็นอีกเดือนที่มีความผันผวนสูง โดยมีการปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งแรกของ

เดือนก่อนจะลดช่วงบวกลงในช่วงครึ่งหลัง จากความคาดหวังเชิงบวกว่าสภาคองเกรสจะได้ข้อสรุปทันเส้นตาย พร้อม

กับโอกาสของการคง QE ในช่วงที่เหลอืของปีน้ี ก่อนจะถูกปัจจัยการเมืองในประเทศกลับมากดดันการลงทุนในช่วง

ปลายเดือน SET Index ปรับตัวขึ้นมาปิดที่ 1,442.88 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.32% นักลงทุนต่างชาติ

กลับมาขายสุทธิเล็กน้อยที่ 494 ล้านบาท ในช่วงครึ่งแรกของเดือน แม้ว่าจะมีประเด็นของสหรัฐฯ ในส่วนของ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 และเพดานก่อหนี้สาธารณะ เริ่มต้นด้วยสภาคองเกรสสหรัฐฯ ไม่ได้ข้อสรุป

งบประมาณ ด้วยเงื่อนไขหลักคือการชะลอการใช้โครงการ Obamacare ออกไป ทาํให้หน่วยงานราชการในสหรัฐฯ 

เริ่มทยอยปิดทําการลงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พร้อมด้วยความเส่ียงต่อการผิดนัดชําระหนี้ของสหรัฐฯ ที่ใกล้เข้าสู่เส้น 
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ตายในวันที่ 17 ตุลาคม อย่างไรก็ตาม ด้วยความคาดหวังเชิงบวกว่า สภาคองเกรสจะได้ข้อสรุปทันเส้นตาย พร้อมกับ

โอกาสการชะลอ QE ภายในปีน้ีมีนํ้าหนักลดลง  ส่งผลให้ดัชนีสามารถไต่ระดับขึ้นได้  และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  สภา 

คองเกรสสหรัฐฯ โหวตรับแผนการขยายเพดานก่อหนี้ฯ ออกไปจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 รวมไปถึงงบประมาณที่

เพียงพอต่อการบริหารประเทศไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 ส้ินสุดการปิดหน่วยงานราชการที่ยาวนานถึง 16 วัน 

และหลีกเล่ียงการผิดนัดชําระหนี้ของสหรัฐฯ ผลักดัน SET Index ทําระดับปิดสูงสุดของเดือนที่ 1,484.72 จุด ในวันที่ 

18 ตุลาคม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยการเมืองในประเทศกลับมากดดันตลาดหุ้นไทยในช่วงปลายเดือน เมื่อคณะกรรมา    

ธิการฯ แก้ไขร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ทําให้กลายเป็นประเด็นเสี่ยงทางการเมือง กอปรกับยอดการส่งออกเดือน

กันยายนของไทยหดตัวแรงถึง 7.10% YoY สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัว 0.50% YoY และการปรับลด

ประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีน้ีและปีหน้าลงโดย ธปท. ส่งผลให้ดัชนีลดช่วงบวกลงมาปิดส้ินเดือน

ที่ 1,442.88 จุด 

 ตลาดหุ้นไทยเดือนพฤศจิกายนให้ผลตอบแทนติดลบจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติอย่างหนาแน่น SET 

Index ปรับตัวลงมาปิดที่ 1,371.13 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลง 4.97% นักลงทุนต่างชาติขายสทุธิ 49,665 

ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงจากประเด็นการเมืองภายในประเทศเป็นหลัก บวกกับปัจจัยเส่ียงทางเศรษฐกิจ และ

ค่าเงินบาทที่เพิ่มขึ้น ประเด็นการเมืองภายในประเทศเริ่มต้นเมื่อสภาฯ ได้ผ่านการพจิารณาวาระ 2-3 ของร่าง

กฎหมายนิรโทษกรรม ฉบับแปรญัตติ ส่งผลให้เกิดความเคล่ือนไหวจากกลุ่มผู้ชุมนุม แม้ว่า SET Index จะมีการฟื้นตัว

ได้บ้างหลังประธานวุฒิสภา นายนิคม แถลงว่า สว. เตรียมคว่ําร่างกฎหมายดังกล่าว รวมถึงนายกรัฐมนตรีและพรรค

เพื่อไทยออกมายืนยันจะไม่นําร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฉบับแปรญัตติมาพิจารณาหลัง 180 วัน หากวุฒิสภาโหวตไม่

รับร่าง อย่างไรกต็าม การฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยเป็นเพียงการฟื้นตัวในระยะสั้น เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้นํ้าหนัก

ต่อประเด็นดังกล่าว และยังคงปักหลักชุมนุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการยกระดับการชุมนุมด้วยการประกาศมาตรการ

อารยะขัดขืน และดาวกระจายไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อกดดันหน่วยงานราชการ และสามารถเข้ายึดสถานที่ราชการ 

เช่น สํานักงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์ และกระทรวงการคลัง เป็นต้น สร้างความกังวลต่อความยืดเยื้อและรุนแรง

ทางการเมือง ขณะที่การเมืองในสภามีความเคล่ือนไหวเช่นกัน โดยมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และ 3 

รัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน นอกจากประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจของไทยมีปัจจัยพ้ืนฐานที่อ่อนแอ

ลงด้วย หลังตัวเลขการส่งออกเดือนตุลาคม หดตัวลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันและต่ํากว่าคาดของตลาด บวกกับ ธปท. 

ปรับลด GDP ปีน้ีและปีหน้าลงเหลือ 3.0% และ 4.0% อีกทั้งทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนค่า แม้ว่า กนง. จะตัดสินใจลด

อัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 2.25% จากเดิม 2.50%  

ตลาดหุ้นไทยในปี 2556 ให้ผลตอบแทนเป็นลบและมีการแกว่งตัวผันผวนอย่างมาก SET Index ไต่ระดับขึ้น

อย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมกราคม ถึงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม แม้ว่าจะมีการสะดุดบ้างในช่วงตั้งแต่กลาง 

เดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน โดยการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยบวกจากสภาพคล่องทางการเงินล้น

ในระบบการเงินโลกด้วยผลของ QE รวมถึงการที่ BOJ ตั้งเป้าอัตราเงินเฟ้อที่ 2% รวมถึงซื้อสินทรพัย์รอบใหม่ไม่

จํากัดวงเงินและไม่ระบุวันส้ินสุดโครงการ พร้อมด้วยตัวเลขเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขการจ้าง

งานนอกภาคการเกษตรและภาคเอกชนที่ออกมาเชิงบวก รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจจีนในช่วง 4Q55 ต่อเนื่องมายังช่วง 

1Q56 ที่ออกมาเชิงบวก สร้างบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย นอกจากนี้ความคาดหวังเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ

ไทยในปี 2556 ที่มีแนวโน้มฟ้ืนตัว พร้อมกับความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม กนง. ปลาย 
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เดือนพฤษภาคม ช่วยให้ SET Index สามารถไต่ขึ้นไปทําระดับปิดสูงสุดของปีที่ 1,643.43 จุด เมื่อวันที่ 21 

พฤษภาคม และนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม เป็นต้นมา ตลาดหุ้นไทยเผชิญกับแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติ

อย่างหนาแน่น ด้วยความกังวลต่อโอกาสการชะลอและยุติโครงการ QE ของ FED กอปรกับ GDP ใน 2Q56 ของไทย 

ออกมาต่ํากว่าคาด รวมไปถึงเศรษฐกิจอินโดนีเซียที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่ม

สูงขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศตะวันตกฟ้ืนตัวจากจุดต่ําสุดอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดการปรับพอร์ตจากตลาดหุ้น

เอเชียเกิดใหม่ (EM) สู่ตลาดที่พัฒนาแล้ว (DM) นอกจากนี้ ประเด็นทางการเมืองในประเทศกลับเข้ากดดันตลาดหุ้น

ไทยอีกครั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคม หลังสภาฯ ได้ผ่านวาระ 2-3 ของร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ฉบับแปรญัตติ ส่งผล

ให้เกิดความเคล่ือนไหวจากหลายกลุ่มผู้ชุมนุม ซ่ึงปัจจัยการเมืองที่ยืดเยื้อ สร้างความกังวลต่อผลกระทบเชิงลบต่อ

เศรษฐกิจไทย ส่งผลให้ดัชนีปรับลงมาปิดที่ระดับ 1,298.71 จุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทนุ  (31 ธันวาคม 2556) 

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

      หลักทรัพย์   (บาท)   

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   39,050,877.00 90.57

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ     36,690,812.00 85.10

 อาหารและเครื่องดื่ม     

  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล MINT 28,000 579,600.00 1.34

  บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป M 2,400 123,000.00 0.29

 เงินทุนและหลักทรัพย์     

  บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง ASK 47,500 769,500.00 1.78

 ธนาคาร     

  บมจ.ธนาคารกรงุไทย KTB 112,300 1,852,950.00 4.30

  บมจ.ธนาคารกสกิรไทย KBANK 10,200 1,591,200.00 3.69

 ประกันภัยและประกันชีวิต     

  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ THRE 141,700 538,460.00 1.25

 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์     

  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 27,800 2,196,200.00 5.09

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์     

  บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน HEMRAJ 287,000 843,780.00 1.96

  บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น STEC 41,100 542,520.00 1.26

  บมจ.แสนสิร ิ SIRI 276,000 494,040.00 1.15

  บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท PS 21,900 398,580.00 0.92

  บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ LPN 13,000 201,500.00 0.47

 วัสดุก่อสร้าง     

  บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ STPI 30,800 483,560.00 1.12

 พลังงานและสาธารณปูโภค     

  บมจ.ปตท. PTT 6,500 1,859,000.00 4.31

  บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 62,400 1,747,200.00 4.05

  บมจ.โกลว์ พลังงาน GLOW 7,100 500,550.00 1.16

  บมจ.เอสพีซีจี SPCG 8,200 155,800.00 0.36

 การแพทย์     

  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 12,300 1,445,250.00 3.35

 ขนส่งและโลจิสติกส์     

  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ BTS 223,300 1,942,710.00 4.51

  บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 9,200 1,458,200.00 3.38
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    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

      หลักทรัพย์   (บาท)   

  บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น AAV 280,100 1,025,166.00 2.38

  บมจ.สายการบินนกแอร์ NOK 25,300 480,700.00 1.11

 พาณิชย์     

  บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 17,600 739,200.00 1.71

  บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ROBINS 6,400 307,200.00 0.71

 สื่อและสิ่งพิมพ์     

  บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ WORK 20,000 530,000.00 1.23

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

  บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล JAS 438,000 2,934,600.00 6.81

  บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น INTUCH 38,200 2,588,050.00 6.00

  บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น SAMART 104,900 1,552,520.00 3.60

  บมจ.ไทยคม THCOM 36,900 1,494,450.00 3.47

  บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 7,400 1,476,300.00 3.42

  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น DTAC 8,400 814,800.00 1.89

  บมจ.เจ มาร์ท JMART 25,200 506,520.00 1.17

  บมจ.สามารถเทลคอม SAMTEL 30,300 390,870.00 0.91

 ธุรกิจขนาดกลาง (MAI)     

  บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ CGD 1,329,400 1,449,046.00 3.36

  บมจ.พลังงานบรสิุทธ์ิ EA 88,600 677,790.00 1.57

หน่วยลงทุน     2,360,065.00 5.47

  

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท CPTGF 137,900 1,289,365.00 2.99

  

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชน

ทางราง บีทีเอสโกรท BTSGIF 124,500 1,070,700.00 2.48

หุ้นสามัญที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ     0.00 0.00

  บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ นิธิภัทร  41,500 0.00 0.00

เงินฝากธนาคาร     5,845,852.46 13.56

ทรัพย์สินอื่น     10,736,641.55 24.90

หนี้สินอื่น     (12,516,733.68) (29.03)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     43,116,637.33 100.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     3.1236 บาท

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคาํนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษิัทจัดการลงทุน (AIMC) 
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ผลการดําผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมเนนิงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนนิงานสิ้นสุด  

ณ วันที ่27 ธันวาคม 2556 

3 เดือน 

(27 ก.ย. 56) 

6 เดือน 

(28 มิ.ย. 56) 

1 ปี 

(28 ธ.ค. 55) 

3 ปี 

(30 ธ.ค. 53) 

กองทุนเปิดศรนีคร -10.46 -14.08 -7.42 21.81 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ -8.38 -10.55 -6.70 25.75 

หมายเหตุ: 

- กองทุนเปิดศรีนคร มิได้รับการรับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขาย หรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ให้คํารับรอง รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยายในการใช้ 

SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์”) ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จัดทําและคํานวณดัชนีหลักทรัพย์ของตลาด

หลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดจากการใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของ

ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดจากการคํานวณดัชนหีลักทรัพย์ของตลาด

หลักทรัพย์ 

- “SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 

-  เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 

  

  



รายรายงานงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -99--      กองทุกองทุนนเปิดศรีนครเปิดศรีนคร  
 

  

  

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนรายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 31 31 ธนัวาคมธนัวาคม  25562556  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ    

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 

หรือผู้ค้ําประกัน 5,845,852.46 13.56 

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

(Investment Grade) - - 

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถ 

ลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือ - - 

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

  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับควรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน ามน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 

 

ผู้ออก 

 

ผู้คํ้า/ 

ผู้รับรอง/ 

วันครบ

กําหนด 

อันดับความ

น่าเชื่อถือ 

มูลค่า 

หน้าตั๋ว 

มูลค่าตาม 

ราคาตลาด 

  ผู้สลกัหลัง  TRIS FITCH (บาท) (บาท) 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี - - - - - 

 

5,458,804.16 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกิรไทย - - - - - 

 

333,092.00 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ - - - - - 

 

53,956.30 

  



รายรายงานงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1100--      กองทุกองทุนนเปิดศรีนครเปิดศรีนคร  
 

  

  

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดอืน ต้ัสําหรับรอบระยะเวลาหกเดอืน ต้ังแต่วันที่ งแต่วันที่ 1 1 กรกฎาคมกรกฎาคม  22555566 ถึงวันที่  ถึงวันที่ 31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25562556  

 ชื่อบริษัท 
ค่านายหน้า 

(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 

ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป 47,913.84 39.24 

2 บล. ทิสโก้ 23,126.01 18.94 

3 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 10,020.68 8.21 

4 บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง 7,367.69 6.03 

5 บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร 5,839.20 4.78 

6 บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 5,802.17 4.75 

7 บล. ทรินิต้ี จํากัด 4,277.34 3.50 

8 บล. ไทยพาณิชย์ 3,288.08 2.69 

9 บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย) 3,135.53 2.57 

10 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 3,127.62 2.56 

11 ค่านายหน้าท่ีเหลือ 8,213.91 6.73 

 รวมค่านายหน้าทั้งหมด 122,112.07 100.00 

  
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรับรอบระยะเวลาหกสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน เดือน ต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 กรกฎาคม กรกฎาคม 22555566 ถึงวันที่  ถึงวันที่ 31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25562556  

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 

(พันบาท) 

ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 257 0.54 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1 13 0.03 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 26 0.05 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 

ค่าประกาศแจง้ความ 1 21 0.05 

ค่าสอบบัญช ี 23 0.05 

ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 1 27 0.06 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2
 367 0.77 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 



รายรายงานงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1111--      กองทุกองทุนนเปิดศรีนครเปิดศรีนคร  
 

  

  

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) 
 



รายรายงานงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1122--      กองทุกองทุนนเปิดศรีนครเปิดศรีนคร  
 

   

  

 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 

 

ฟังขอ้มูลด้านเศรษฐกิจ 

 

2 บมจ. หลักทรพัย์ ธนชาต สัมมนา ฟังขอ้มูลบริษทั 

  

  
รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง  

สําหรับรอบระยะเวลาหกสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน เดือน ต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 กรกฎาคม กรกฎาคม 22555566 ถึงวันที่  ถึงวันที่ 31 31 ธันวาคม ธันวาคม 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) 

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชีายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชี  

สําหรับรอบระยะเวลาหกสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน เดือน ต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 กรกฎาคม กรกฎาคม 22555566 ถึงวันที่  ถึงวันที่ 31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25562556  

- การลงทุนเปน็ไปตามนโยบายการลงทุน - 
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งบดลุงบดลุ  

ณ วันที่ณ วันที่ 3 31 1 ธนัวาคม ธนัวาคม 25562556  

       หน่วย  :  บาท

สินทรัพย์       

 เงินลงทุนตามราคายุติธรรม      39,050,877.00

 (ราคาทุน  40,596,037.50 บาท )    

 เงินฝากธนาคาร      16,447,300.78

 ลูกหนี้      

  จากเงินปันผลและดอกเบี้ย    135,193.23

  จากการขายเงินลงทุน    0.00

 สินทรัพย์อื่น     0.00

  รวมสินทรัพย์    55,633,371.01

       

หนี้สิน      

 เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน   1,008,897.83

 เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

 เงินปันผลค้างจ่าย   11,437,369.50

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   70,466.35

  รวมหนี้สิน    12,516,733.68

สินทรัพย์สุทธิ      43,116,637.33

       

สินทรัพย์สุทธิ:     

 ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน     138,031,898.76

 กําไรสะสม     

  บัญชีปรับสมดุล    632,678,982.56

  ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน     (727,594,243.99)

สินทรัพย์สุทธิ      43,116,637.33

        

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)    13,803,189.8738

จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)  3.1236

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหรับรอบระยะเวลาสําหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 กรกฎาคม กรกฎาคม 22555566 ถึงวันที่  ถึงวันที่ 31 31 ธนัวาคม ธนัวาคม 25562556 ( (งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  

     หน่วย  :  บาท

รายได้จากการลงทุน    

 รายได้จากเงินปันผล   425,351.70

 รายได้ดอกเบี้ย   101,495.12

 รายได้อื่น   0.00

  รวมรายได้   526,846.82

     

ค่าใช้จ่าย    

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ   256,723.29

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  12,836.15

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  25,672.25

 ค่าสอบบัญช ี   22,737.00

 ค่าธรรมเนียมธนาคาร   25,698.00

 ค่าโฆษณา   21,209.79

 ค่าใช้จ่ายอื่น   1,000.00

  รวมค่าใช้จ่าย   365,876.48

รายได้จากการลงทุนสุทธิ   160,970.34

     

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดขึ้นทั้งสิ้น  5,546,591.90

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  (13,084,948.39)

  รวมกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น (7,538,356.49)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน  (7,377,386.15)

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

 



รายรายงานงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1155--      กองทุกองทุนนเปิดศรีนครเปิดศรีนคร  
 

  

  

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 331 1 ธนัวาคม ธนัวาคม 25562556  

    

 จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม  (บาท) ร้อยละมูลค่า

เงินลงทุน

หุ้นสามัญ    

 บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)            28,000  579,600.00 1.48

 บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป (M)              2,400  123,000.00 0.31

 บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง (ASK)            47,500  769,500.00 1.97

 บมจ.ธนาคารกรงุไทย (KTB)          112,300  1,852,950.00 4.74

 บมจ.ธนาคารกสกิรไทย (KBANK)            10,200  1,591,200.00 4.07

 บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ (THRE)          141,700  538,460.00 1.38

 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)            27,800  2,196,200.00 5.62

 บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน (HEMRAJ)          287,000  843,780.00 2.16

 บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC)            41,100  542,520.00 1.39

 บมจ.แสนสิริ (SIRI)          276,000  494,040.00 1.27

 บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท (PS)            21,900  398,580.00 1.02

 บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ (LPN)            13,000  201,500.00 0.52

 บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI)            30,800  483,560.00 1.24

 บมจ.ปตท. (PTT)              6,500  1,859,000.00 4.76

 บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP)            62,400  1,747,200.00 4.47

 บมจ.โกลว์ พลังงาน (GLOW)              7,100  500,550.00 1.28

 บมจ.เอสพีซีจี (SPCG)              8,200  155,800.00 0.40

 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH)            12,300  1,445,250.00 3.70

 บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส ์(BTS)          223,300  1,942,710.00 4.97

 บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)              9,200  1,458,200.00 3.73

 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV)          280,100  1,025,166.00 2.63

 บมจ.สายการบินนกแอร์ (NOK)            25,300  480,700.00 1.23

 บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)            17,600  739,200.00 1.89

 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ROBINS)              6,400  307,200.00 0.79

 บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (WORK)            20,000  530,000.00 1.36

 บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS)          438,000  2,934,600.00 7.51

 บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น (INTUCH)            38,200  2,588,050.00 6.63

 บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART)          104,900  1,552,520.00 3.98

 บมจ.ไทยคม (THCOM)            36,900  1,494,450.00 3.83

 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)              7,400  1,476,300.00 3.78

 บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC)              8,400  814,800.00 2.09
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 จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม  (บาท) ร้อยละมูลค่า

เงินลงทุน

 บมจ.เจ มาร์ท (JMART)            25,200  506,520.00 1.30

 บมจ.สามารถเทลคอม (SAMTEL)            30,300  390,870.00 1.00

 บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ (CGD)       1,329,400  1,449,046.00 3.71

 บมจ.พลังงานบรสิุทธ์ิ (EA)            88,600  677,790.00 1.74

 บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ นิธิภัทร            41,500  0.00 0.00

หน่วยลงทุน    

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์  

โกรท (CPTGF)          137,900  1,289,365.00 3.30

 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง  

บีทีเอสโกรท (BTSGIF)          124,500  1,070,700.00 2.74

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 40,596,037.50  บาท)   39,050,877.00 100.00

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

  





      
  

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 


