
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2558 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีดเอ็มเอฟซี  เซ็ท เซ็ท 50 50 ((MM--SS5500))  
  ตั้งแตวั่นที่ ตั้งแตวั่นที่ 11  พฤษภาคมพฤษภาคม  22555588  ––  331 1 ตุลาคม ตุลาคม 25525588  
 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท เปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 5050  
 

  
  
สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 สําหรับระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึง 31 ตุลาคม 2558 มายังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทกุท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของ
ท่าน โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -22--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท เปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 5050  
 

  
  
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรบัรอสําหรบัรอบหกเดือนบหกเดือน  ต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 พฤษภาคมพฤษภาคม  22555588  ถึงวันที่ถึงวันที่  3131  ตุลาคมตุลาคม  22555588  

 ในรอบบัญชีของกองทุน  นับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึง 31 ตุลาคม 2558 ดัชนี SET50 Index ปรับตัว
ลดลงจากระดับ 1006.1 จุด มาปิดที่ระดับ 899.52 จุด หรือเป็นการลดลง 10.59% มีปริมาณการซื้อขายเฉล่ียต่อวัน
อยู่ที่ระดับ 38,314 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซ้ือสุทธิมูลค่า 32,014 ล้านบาทและ 
72,780 ล้านบาท ตามลําดับ ขณะท่ีนักลงทุนต่างชาติ และบัญชีหลักทรัพย์ ขายสุทธิมูลค่า 99,007 ล้านบาทและ 
5,787 ล้านบาท ตามลําดับ 

เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ดัชนี SET50 Index ปรับตัว Sideways ในกรอบแคบ โดยปรับตัวปิดที่ 985.37 
จุด หรือลดลงประมาณ 2.06% เม่ือเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยภายในและภายนอก ที่สําคัญดังต่อไปน้ี กรีซ
สามารถที่จะชําระดอกเบ้ียให้กับ IMF มูลค่า 750 ล้านยูโร อย่างไรก็ดีผลการประชุมรมว.คลังยูโรโซนยังคงไม่มี
บทสรุปออกมา การปรับตัวสูงขึ้นของ Bond yield ของประเทศพัฒนาแล้ว ทําให้ความน่าสนใจของตลาดหุ้นไทยเริ่ม
ลดลงในมิติของ Earning yield gap Fund flow ที่ยังคงอ่อนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดล่วงหน้า ธนาคารกลาง
จีนประกาศลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ระยะ 1 ปีลงอีก 0.25% สู่ระดับ 5.1% มองเป็นปัจจัยเชิงบวกในแง่สภาพคล่องทั่ว
โลก สภาพัฒน์รายงานตัวเลข GDP ประจําไตรมาสที่ 1 ขยายตัวที่ระดับ 3.0% YoY ต่ํากว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย 
นาย Benoit Coeure ซ่ึงเป็นสมาชิกบอร์ดของ ECB กล่าวว่า ECB เตรียมเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE มากกว่า
กําหนดในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้ กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาขายหุ้นในกิจการของเอกชนท่ีรัฐถือหุ้น
อยู่ และมองว่าไม่เป็นประโยชน์หรือบริหารจัดการยาก กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างเป็นกลุ่มที่ปรับตัวได้ดีที่สุดในเดือน
น้ี หลังรัฐบาลแสดงความม่ันใจต่อการลงทุนภาครัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนกลุ่มที่มีการปรับตัวลงมากท่ีสุด ได้แก่ 
กลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์หลังกสทช. มีมติไม่เล่ือนจ่ายค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 

เดือนมิถุนายน ดัชนี SET50 Index ปรับตัวขึ้นไปปิดที่ 989.21 จุด หรือเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.39% เทียบกับ
เดือนที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยภายในและภายนอก ที่สําคัญดังต่อไปน้ี ตลาดหุ้นมีการปรับตัว Sideways up ในช่วง
สัปดาห์แรกของเดือนหลังกรีซสามารถที่จะขอเจรจารวบยอดหน้ีที่ต้องชําระแก่ IMF ไปชําระในวันสุดท้ายของเดือน 
การที่ MSCI ยังไม่นําดัชนีหุ้นจีน A-Share เข้าสู่การคํานวณ EM Index ในรอบน้ีถือเป็นปัจจัยบวกระยะส้ันต่อตลาด
หุ้นเกิดใหม่ประเทศอื่นรวมถึงไทย การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกนง.ในรอบน้ีมีโอกาสที่จะทําให้การไหลออกของ 
Fund flow ในช่วงที่ผ่านมาหยุดลงชั่วคราว  การประชุม FOMC มีสัญญาณเชิงบวก เน่ืองจากค่ากลางของ Dot 
plots มีการปรับตัวลงในปี 2559-2560 แสดงว่าถึงแม้ Fed จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีน้ี แต่การปรับขึ้นน้ันจะ
เป็นไปอย่างช้าๆ สําหรับปัจจัยเส่ียงที่เข้ามากดดันดัชนีพอสมควร ได้แก่ การขึ้นธงแดงของ ICAO หน้าช่ือประเทศไทย 
และการพบผู้ป่วยที่ติดเช้ือไวรัส MERS รายแรกในไทย ปัจจัยกรีซเร่ิมมีสัญญาณที่ดีขึ้นในช่วงปลายเดือน หลังแผน
ปฏิรูปฉบับล่าสุดเร่ิมมีทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากน้ัน ECB ยังมีการขยายวงเงิน ELA อย่างต่อเน่ือง กลุ่มปิโตรเคมีเป็นกลุ่ม
ที่ปรับตัวได้ดีที่สุดในเดือนน้ีหลังสเปรดปิโตรเคมีปรับตัวแข็งแกร่งต่อเน่ือง ส่วนกลุ่มที่มีการปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ 
กลุ่มธนาคารหลังนักวิเคราะห์ต่างทยอยปรับลดประมาณการลง  

 
 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -33--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท เปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 5050  
 

  
 

เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตลอดท้ังเดือน โดยดัชนี SET50 Index ปรับตัวลงไปปิดที่ 
950.42 จุด หรือลดลงประมาณ 3.92% เทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยภายในและภายนอก ที่สําคัญดังต่อไปน้ี 
ดัชนีปรับตัวลงในสัปดาห์แรกตามราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังจากนักวิเคราะห์ต่างทยอยปรับลดประมาณการลงจาก
แนวโน้มการตั้งสํารองที่สูงขึ้น ราคานํ้ามันร่วงแรงสู่ระดับต่ําสุดในรอบ 4 เดือน จากปัจจัยความวุ่นวายในกรีซ และ
ความวิตกกังวลต่ออุปทานส่วนเกินที่ หลังอิหร่านบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับทาง 6 ประเทศมหาอํานาจ นาง Janet 
Yellen ยังคงย้ําต่อรัฐสภาสหรัฐฯ ว่า Fed มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นดอกเบ้ียในปีน้ีเช่นเดิม ซ่ึงทําให้เงิน USD ปรับตัว
แข็งค่าอย่างต่อเน่ือง และเป็นปัจจัยดึงดูด Fund flow ให้ไหลกลับไปยังสหรัฐฯ การแข็งค่าของเงิน USD ยังทําให้
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลงสู่ระดับต่ําสุดในรอบ 13 ปี กรีซสามารถจ่ายชําระหน้ีรวมมูลค่าเงินต้นและดอกเบ้ียกว่า 
6,800 ล้านยูโร ซ่ึงเป็นการจ่ายคืนเจ้าหน้ีทั้ง ECB, IMF, และธนาคารกลางกรีซ ดัชนีปรับตัวลงรุนแรงในช่วงปลาย
เดือน หลังการลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มที่จะถูกเล่ือนออกไปเป็นปีหน้า และตัวเลขการส่งออกท่ีออกมาย่ําแย่อีกคร้ัง 
นอกจากน้ันการปรับฐานของหุ้นจีนตลอดทั้งเดือนถือเป็น Sentiment เชิงลบต่อตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ด้วย กลุ่ม
โรงพยาบาลเป็นกลุ่มที่ปรับตัวได้ดีที่สุดในเดือนน้ี เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มีค่า Low beta เม่ือเทียบกับตลาด ส่วนกลุ่มที่
มีการปรับตวัลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ หลังตัวเลขส่งออกออกมาย่ําแย่ 

เดือนสิงหาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงต่อเน่ือง โดยดัชนี SET50 Index ปรับตัวปิดที่ 905.68 จุด
หรือลดลงประมาณ 4.71% โดยมีปัจจัยภายในและภายนอก ที่สําคัญดังต่อไปน้ี การปรับฐานของตลาดหุ้นจีนยังคง
เกิดขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้น จนทางการจีนต้องมีการอัดฉีดสภาพคล่อง ทั้งการลดดอกเบ้ียและการลดระดับกัน
สํารองของธนาคารพาณิชย์ ตัวเลขภาคการผลิตเบ้ืองต้นของจีนที่ออกมาในระดับต่ําสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2552 
และตัวเลขภาคการผลิตของสหรัฐฯที่ต่ําสุดในรอบเกือบ 2 ปี ทําให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกปรับตัวลงต่อเน่ือง 
ปัจจัยกดดันภายในเกิดขึ้นหลังจากมีเหตุระเบิดรุนแรงในกรุงเทพฯถึง 2 คร้ังภายในระยะเวลาไล่เล่ียกัน อย่างไรก็ดี
ในช่วงปลายเดือน Sentiment ทั่วโลกเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังนักลงทุนเร่ิมเล่ือนคาดการณ์ช่วงเวลาท่ี Fed จะขึ้น
ดอกเบ้ียออกไป เน่ืองจากแนวโน้มเงินเฟ้อที่ชะลอลงตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากน้ันความคาดหวังทางด้าน
เศรษฐกิจในประเทศเร่ิมดีขึ้นหลังรัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบแรกหลังจากมีการปรับเปล่ียนครม. 
กรีซสามารถได้รับเงินช่วยเหลือรอบที่ 3 จากเจ้าหน้ีเป็นมูลค่า 86,000 ล้านยูโรเป็นผลสําเร็จ และได้นําไปชําระหน้ีแก่ 
ECB ในวันที่ 20 สิงหาคม มูลค่า 3.2 พันล้านยูโรเป็นผลสําเร็จ กลุ่มพาณิชย์เป็นกลุ่มที่ปรับตัวดีที่สุดในเดือนน้ีหลัง
เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ส่วนกลุ่มที่มีการปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ 
กลุ่มพลังงานตามการปรับตัวลงของราคานํ้ามัน 

เดือนกันยายน เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงด้วยมูลค่าการซ้ือขายที่เบาบางต่อเน่ือง โดยดัชนี SET50 
Index ปรับตัวปิดที่ 868.71 หรือลดลงประมาณ 4.08% โดยมีปัจจัยภายในและภายนอก ที่สําคัญดังต่อไปน้ีมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของรัฐบาลที่เข้ามาช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศให้ฟ้ืนตัวเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 
ทําให้การเลือกตั้งมีแนวโน้มเล่ือนออกไปยังเดือนมีนาคมปี 2560 ประมาณการของบริษัทจดทะเบียนที่นักวิเคราะห์
ยังคงปรับลดต่อเน่ือง ซ่ึงจะทําให้ Valuation ของดัชนีสูงขึ้น ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME)  ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบการยกเว้นภาษี BOI เพ่ิมเติมจากเดิม 8 ปี เป็น 13 ปี พร้อม
ลดหย่อนเพ่ิม 90% ในช่วง 5 ปีหลังจากน้ัน การคงอัตราดอกเบี้ย Fed fund ในการประชุม FOMC รอบล่าสุด ทําให้ 
Bond yield สหรัฐฯ ปรับตัวลง ตัวเลขภาคการผลิตเบ้ืองต้นของจีนที่ออกมาต่ําสุดในรอบ 6 ปีกว่า ส่งผลกดดันต่อ 
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ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดหุ้นเกิดใหม่ในเอเชีย รวมทั้งตลาดหุ้นไทย กลุ่มอาหารเป็นกลุ่มที่ปรับตัวดีที่สุดในเดือน
น้ี ตามการปรับตัวที่ดีขึ้นของหุ้น CPF และ TUF ส่วนกลุ่มที่มีการปรับตัวลงมากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มพลังงานตามราคา
นํ้ามันที่ปรับตัวลง 

เดือนตุลาคมตลาดหุ้นไทยปรับตัวได้ดีในช่วง 3 สัปดาห์แรก โดยส้ินเดือนดัชนี SET50 Index ปรับตัวมาปิดที่ 
899.52จุด หรือเพ่ิมขึ้นประมาณ 3.55% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก Fund flow ที่มีทิศทางดีขึ้น สําหรับปัจจัยภายใน
และภายนอกที่สําคัญ มีดังต่อไปน้ี ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอ ทําให้นักลงทุนเล่ือนคาดการณ์
ช่วงเวลาที่ Fed จะขึ้นดอกเบ้ียออกไป ส่งผลให้ Bond yield สหรัฐฯ ปรับตัวลง และตลาดหุ้นเกิดใหม่ปรับตัวดีขึ้น 
Fund flow มีสัญญาณดีขึ้นในตลาด TIP หลังจากที่เงิน USD มีการอ่อนค่าลง โดยนักลงทุนต่างชาติมีการ Long สุทธิ
ในตลาดล่วงหน้าเพ่ือปิดสถานะ Short ที่เคยเปิด การออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้งการลดค่าใช้จ่าย
ดอกเบ้ีย และมาตรการทางภาษี ประมาณการของบริษัทจดทะเบียนที่นักวิเคราะห์ยังคงปรับลดต่อเน่ือง ซ่ึงทําให้ 
Valuation ของดัชนีสูงขึ้นโดยปริยาย ECB นําโดยนาย Mario Draghi ออกมาส่งสัญญาณการผ่อนคลายนโยบาย
การเงินเพ่ิมเติม ซ่ึงอาจเกิดขึ้นเร็วสุดในการประชุมรอบถัดไปในเดือนธันวาคม การส่งสัญญาณน้ีเป็นปัจจัยบวกต่อ
ตลาดหุ้นไทยในด้านการทํา EUR Carry Trade ที่อาจเพ่ิมสูงขึ้น ตลาดหุ้นปรับตัวลงในช่วงปลายเดือนหลังนักลงทุน
มองความว่า Fed มีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบ้ียในการประชุมรอบหน้าเดือนธันวาคม ซ่ึงทําให้เงิน USD แข็งค่าขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญ กลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มที่ปรับตัวดีที่สุดในเดือนน้ี หลังตลาดมองว่าผลประกอบการไตรมาส 3 น่าจะเป็นจุด
ต่ําสุดของปีน้ีแล้ว ส่วนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มปรับตัวขึ้นได้น้อยที่สุด ตามหลังราคาหุ้น CPF และ TU ที่อ่อนตัวลง 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันนและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((331 1 ตุลาคมตุลาคม  22558558))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย์   (บาท)   
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 55,259,931.00 98.29 

อาหารและเครื่องด่ืม 
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล MINT 37,980 1,158,390.00 2.06 
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป M 11,500 632,500.00 1.13 
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF 17,800 368,460.00 0.66 
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป TU 12,900 228,330.00 0.41 

เงินทุนและหลักทรัพย์ 
บมจ. ทุนธนชาต TCAP 19,200 643,200.00 1.14 

ธนาคาร 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 27,300 3,644,550.00 6.48 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK 18,600 3,208,500.00 5.71 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย KTB 121,600 2,079,360.00 3.70 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ BBL 10,300 1,725,250.00 3.07 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 25,000 1,393,750.00 2.48 
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส IVL 43,400 1,002,540.00 1.78 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN 38,600 1,775,600.00 3.16 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ LH 129,740 1,109,277.00 1.97 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท PS 12,500 350,000.00 0.62 

วัสดุก่อสร้าง 
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย SCC 8,200 3,722,800.00 6.62 
บมจ. ทีพีไอ โพลีน TPIPL 125,900 317,268.00 0.56 

บริการรับเหมาก่อสร้าง 
บมจ. ช.การช่าง CK 13,900 392,675.00 0.70 

พลังงานและสาธารณูปโภค 
บมจ. ปตท. PTT 20,500 5,637,500.00 10.03 
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP 35,400 2,584,200.00 4.60 
บมจ. บางจากปิโตรเลียม BCP 24,000 864,000.00 1.54 
บมจ. ผลิตไฟฟ้า EGCO 5,500 855,250.00 1.52 
บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง RATCH 15,500 821,500.00 1.46 
บมจ. ไออาร์พีซี IRPC 186,700 761,736.00 1.35 
บมจ. ทีทีดับบลิว TTW 57,300 618,840.00 1.10 
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    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย์   (บาท)   

การแพทย์ 
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 112,400 2,135,600.00 3.80 

ขนส่งและโลจิสติกส์ 
บมจ. ท่าอากาศยานไทย AOT 11,300 3,367,400.00 5.99 
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ BTS 89,400 862,710.00 1.53 
บมจ. การบินกรุงเทพ BA 8,300 166,830.00 0.30 

พาณิชย์ 
บมจ. ซีพี ออลล์ CPALL 55,200 2,760,000.00 4.91 
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ HMPRO 97,100 679,700.00 1.21 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 18,100 4,217,300.00 7.50 
บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์ INTUCH 26,100 1,957,500.00 3.48 
บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น DTAC 22,500 1,530,000.00 2.72 
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น TRUE 135,800 1,371,580.00 2.44 
บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล JAS 55,900 315,835.00 0.56 

เงินฝากธนาคาร     1,042,962.71 1.86 
ทรัพย์สินอื่น     19,256.47 0.03 
หนี้สินอื่น     (100,002.17) (0.18) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     56,222,148.01 100.00 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     21.6785 บาท 

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน (AIMC) 
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ผลการดําเผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมนนิงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนนิงานย้อนหลัง 
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 

3 เดือน 
(31 ก.ค. 58) 

6 เดือน 
(30 เม.ย. 58) 

1 ปี 
(31 ต.ค. 57) 

3 ปี 
(31 ต.ค. 55) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 -3.71 -8.68 -11.26 5.26 
เกณฑ์มาตรฐาน (1) -3.65 -10.59 -13.29 0.87 

หมายเหตุ: 
(1) ดัชนี SET50 
(2) ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกินหนึ่งปีนั้นแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 มิได้รับการรับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขายหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ให้คํารับรอง รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือ
ปริยายในการใช้ SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์”) ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จัดทําและคํานวณดัชนี
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลใดจากการ
ใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดท่ีเกิดจากการคํานวณดัชนี
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ 

- “SET Index เป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
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รายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนรายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันที่ณ วันที่  31 31 ตุลาคมตุลาคม  22558558  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ    

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 1,042,962.71 1.86 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) - - 

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถ 
ลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือ - - 

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

  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้คํ้า/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ 
กําหนด 

อันดับความ
น่าเช่ือถือ 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว 

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 

  ผู้สลกัหลัง   (บาท) (บาท) 

เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย   - -  AA  -        1,042,962.71  
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ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่11  พฤษภาคมพฤษภาคม  22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3131  ตุลาคมตุลาคม  25582558  

 ชื่อบริษัท ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ คันทร่ีกรุ๊ป 54,172.60 48.15 
2 บมจ. หลักทรัพย์ พัฒนสิน 36,664.49 32.59 
3 บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 15,717.16 13.97 
4 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 5,836.88 5.19 
5 บมจ.หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 119.99 0.11 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 112,511.12 100.00 

  
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม ((PPoorrttffoolliioo  TTuurrnnoovveerr  RRaattiioo::  PPTTRR))**  

ระหว่างระหว่างวันที่วันที่  11  พฤษภาคม พฤษภาคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31 31 ตุลาคม ตุลาคม 25582558  

 PTR  =  0.9754 เท่า    

* ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซ่ึงคํานวณจากมูลค่าท่ีต่าํกวา่ระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรัพย์สนิ ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา 
หารด้วยมลูค่าทรพัย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกัน  
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่11  พฤษภาคม พฤษภาคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31 31 ตุลาคม ตุลาคม 25582558  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 121 0.22 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1 15 0.03 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 30 0.05 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าประกาศแจง้ความ 1 53 0.09 
ค่าสอบบัญช ี 28 0.05 
ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 6 0.01 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 253 0.45 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการท่ีกองทุนใช้การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน บริการบุคคลอ่ืน ((SSoofftt  CCoommmmiissssiioonn))  

ด้วยบรษิัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จดัการกองทุน ได้รับขอ้มูลสารสนเทศ
เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บรกิาร อันเนือ่งมาจากการใช้บรกิารของบุคคลดงักล่าว อาทิเชน่ บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงนิและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม 
และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจทีจ่ะทําการลงทุน รวมถงึขอ้มูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้รว่ม company visit เป็นต้น 
เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มกีารวิเคราะหก์ารลงทุนที่เหมาะสม  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 เคจีไอ (ประเทศไทย) 
2. ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา 21. บมจ.หลักทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
3. บมจ.หลักทรพัย์ บัวหลวง 22. บมจ.หลักทรพัย์ โนมูระ 
4. บล.บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรกีริน (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. บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 28. บมจ.หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
10. บมจ.หลักทรพัย์ โนมูระ พัฒนสิน 29. บล.ไทยพาณิชย ์
11. บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) 30. บมจ.หลักทรพัย์ ซิกโก ้
12. บล.เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตนั (ประเทศไทย) 31. ธนาคารสแตนดาร์ดชารเ์ตอร์ด 
13. บล.ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) 32. ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 
14. ธนาคารดอยซ์แบงก ์ 33. บล.ทิสโก้ จํากัด 
15. บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 34. กลุ่มบริษทัหลักทรัพย์ทรีนิตี ้
16. บมจ.หลักทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรสั 35. บมจ.หลักทรพัย์ ธนชาต 
17. ธนาคารเอชเอสบีซี 36. บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) 
18. ธนาคารกสิกรไทย 37. ธนาคารยูโอบ ี
19. บมจ.หลักทรพัย์ กสิกรไทย 38. บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบ ีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) 
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 บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจไดร้บัอภินันทนาการอื่น 
ซึ่งอาจเป็นบริการหรอืทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว 
อาทิเช่น การจดัสัมมนาเพื่อใหข้้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดินทางไปศึกษาวิธีปฏิบัติงานอนัเป็นประโยชนต์่อการบริหาร
จัดการกองทุน การจดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่ือสาร และอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่ป็นเครื่องมือ
ในการส่งขอ้มูลการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติต่างๆ เป็นต้น อันเป็นประโยชน์ที่มี
มูลค่าในทางเศรษฐกิจตอ่กองทุน  จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ 
ที ่

รายช่ือผู้ให้บริการ 
 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 
ประโยชน์ในการรับสิทธ ิ

1 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) สัมมนา ข้อมูลลงทุน 
2 ธนาคารยูโอบ ี

 
Site visit,  

One on One Meeting 
ได้รับขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน, 

ข้อมูลลงทุน 
3 บมจ.หลักทรพัย์ โนมูระ 

 
Group Meeting,  

สัมมนา 
 ได้รับขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสินใจลงทุน,

ข้อมูลลงทุน 
4 บล.ซี แอล เอส เอ  

(ประเทศไทย) 
Group Meeting 

 
 ได้รับขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสินใจลงทุน 

 
5 บล.ไทยพาณิชย ์ One on One Meeting  ได้รับขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
6 บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) Site visit  ได้รับขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
7 บมจ.หลักทรพัย์ ธนชาต สัมมนา  ได้รับขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
8 บมจ.หลักทรพัย์ บัวหลวง สัมมนา  ได้รับขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
9 บมจ.หลักทรพัย์ กสิกรไทย สัมมนา  ได้รับขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
10 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สัมมนา  ได้รับขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
11 ธนาคารสแตนดาร์ดชารเ์ตอร์ด สัมมนา  ได้รับขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
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งบดุลงบดุล  

ณ วันที่ณ วันที่  3311  ตุลาคมตุลาคม  25582558  
หน่วย  :  บาท 

สินทรัพย์ 
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม   55,259,931.00 

(ราคาทุน  59,386,104.95 บาท )   
เงินฝากธนาคาร  1,043,841.75 
ลูกหนี้ 

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 18,377.43 
จากการขายเงินลงทุน 

สินทรัพย์อ่ืน   
รวมสินทรัพย์ 56,322,150.18 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 40,107.26 
เงินปันผลค้างจ่าย 2,995.16 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 56,899.75 100,002.17 

รวมหนี้สิน 100,002.17 
สินทรัพย์สุทธิ 56,222,148.01 

สินทรัพย์สุทธิ: 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน      25,934,523.86 
กําไรสะสม       

บัญชีปรับสมดุล (21,439,320.58)     
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน  51,726,944.73   30,287,624.15 

สินทรัพย์สุทธิ     56,222,148.01 
       
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)     21.6785 
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)     2,593,452.3852 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหรบัรอบระยะเวลาสําหรบัรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 11  พฤษภาคม พฤษภาคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31 31 ตุลาคม ตุลาคม 25582558  ((งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  
หน่วย  :  บาท 

รายได้จากการลงทุน 
รายได้จากเงินปันผล 784,014.10 
รายได้ดอกเบี้ย 2,864.80 
รายได้อ่ืน 61,328.63 

รวมรายได้ 848,207.53 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 121,444.27 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 15,180.58 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 30,361.13 
ค่าธรรมเนียมสอบบัญช ี 27,700.00 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 58,336.05 

รวมค่าใช้จ่าย 253,022.03 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 595,185.50 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
กําไร (ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น (1,750,367.32) 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น (3,846,272.61) 

รวมกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม่เกิดขึ้น (5,596,639.93) 
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (5,001,454.43) 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วันที่ณ วันที่  3311  ตุลาคม ตุลาคม 25582558  

      
ช่ือย่อ

หลักทรัพย ์
จํานวน 
หน่วย 

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า
เงินลงทุน 

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล MINT 37,980 1,158,390.00 2.10 
บมจ. เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป M 11,500 632,500.00 1.14 
บมจ. เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร CPF 17,800 368,460.00 0.67 
บมจ.ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป TU 12,900 228,330.00 0.41 

เงินทุนและหลักทรัพย ์
บมจ. ทุนธนชาต TCAP 19,200 643,200.00 1.16 

ธนาคาร 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 27,300 3,644,550.00 6.60 
บมจ. ธนาคารกสกิรไทย KBANK 18,600 3,208,500.00 5.81 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย KTB 121,600 2,079,360.00 3.76 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ BBL 10,300 1,725,250.00 3.12 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 25,000 1,393,750.00 2.52 
บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส์ IVL 43,400 1,002,540.00 1.81 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
บมจ. เซ็นทรลัพัฒนา CPN 38,600 1,775,600.00 3.21 
บมจ. แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์ LH 129,740 1,109,277.00 2.01 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท PS 12,500 350,000.00 0.63 

วัสดุก่อสร้าง 
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย SCC 8,200 3,722,800.00 6.74 
บมจ. ทีพีไอ โพลนี TPIPL 125,900 317,268.00 0.57 

บริการรับเหมากอ่สร้าง 
บมจ. ช.การช่าง CK 13,900 392,675.00 0.71 

พลังงานและสาธารณูปโภค 
บมจ. ปตท. PTT 20,500 5,637,500.00 10.20 
บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลยีม PTTEP 35,400 2,584,200.00 4.68 
บมจ. บางจากปิโตรเลียม BCP 24,000 864,000.00 1.56 
บมจ. ผลิตไฟฟ้า EGCO 5,500 855,250.00 1.55 
บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง RATCH 15,500 821,500.00 1.49 
บมจ. ไออารพ์ีซี IRPC 186,700 761,736.00 1.38 
บมจ. ทีทีดับบลวิ TTW 57,300 618,840.00 1.12 

การแพทย ์
บมจ. กรุงเทพดสุติเวชการ BDMS 112,400 2,135,600.00 3.86 
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ช่ือย่อ

หลักทรัพย ์
จํานวน 
หน่วย 

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า
เงินลงทุน 

ขนส่งและโลจิสตกิส ์
บมจ. ท่าอากาศยานไทย AOT 11,300 3,367,400.00 6.09 
บมจ. บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส ์ BTS 89,400 862,710.00 1.56 
บมจ. การบินกรงุเทพ BA 8,300 166,830.00 0.30 

พาณิชย ์
บมจ. ซีพี ออลล ์ CPALL 55,200 2,760,000.00 4.99 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร ์ HMPRO 97,100 679,700.00 1.23 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ ADVANC 18,100 4,217,300.00 7.63 
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส ์ INTUCH 26,100 1,957,500.00 3.54 
บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน DTAC 22,500 1,530,000.00 2.77 
บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน TRUE 135,800 1,371,580.00 2.48 
บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล JAS 55,900 315,835.00 0.57 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 59,386,104.95 บาท)     55,259,931.00 100.00 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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รายงานข้รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องอมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่ต้ังแต่วันที ่11  พฤษภาคม พฤษภาคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31 31 ตุลาคม ตุลาคม 25582558  

รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

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

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชี  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่ต้ังแต่วันที ่11  พฤษภาคม พฤษภาคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31 31 ตุลาคม ตุลาคม 25582558  

-การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน- 

  
รายรายชื่อผู้จัดการกองทุนชื่อผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันที่วันที่  31 31 ตุลาคมตุลาคม  22555588  

ผู้จัดการกองทุน 
ผู้จัดการกองทนุในส่วนตราสารทุนในประเทศ คุณประวีร์  อจัจิมากุล 
 คุณวิชัย  อติชาติธานินทร ์
ผู้จัดการกองทนุในส่วนตราสารหน้ีในประเทศ คุณจริยา  พิมลไพบูลย์ 
 คุณรุ่งโรจน์  นลินพคุณ 
 คุณนรินทร์  จันทร์เนตร 

  





      
  

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 
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