
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2558 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดดรุ่งโรจน์หน่ึงรุ่งโรจน์หน่ึง  
  ((RRRRFF11))  
  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  มกราคมมกราคม  22555588  ––  330 0 มิถุนายน มิถุนายน 25525588  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดรุ่งโรจน์หน่ึงรุ่งโรจน์หน่ึง  
 

  
  
สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึง่ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน
เปิดรุ่งโรจน์หน่ึง สําหรับระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 มายังผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของ
ท่าน โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -22--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดรุ่งโรจน์หน่ึงรุ่งโรจน์หน่ึง  
 

  
  
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรบัรอสําหรบัรอบหกเดือนบหกเดือน  ต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 มกราคมมกราคม  22555588  ถึงวันที่ถึงวันที่  3030  มิถุนายนมิถุนายน  22555588  

ในรอบบัญชีของกองทุน  นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัว
เพ่ิมขึ้นจากระดับ 1,497.67 จุด มาปิดที่ระดับ 1,504.55 จุด หรือเป็นการเพ่ิมขึ้น 0.46% มีปริมาณการซ้ือขายเฉล่ีย
ต่อวันอยู่ที่ระดับ 43,567 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนสถาบัน เป็นผู้ซ้ือสุทธิมูลค่า 32,661 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุน
ต่างชาติ นักลงทุนรายย่อย และบัญชีหลักทรัพย์ ขายสุทธิมูลค่า 15,667 ล้านบาท 11,746 ล้านบาท และ 5,247 ล้าน
บาท ตามลําดับ 

เดือนมกราคมเป็นเดือนที่ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวในเกณฑ์ดีขึ้น โดยปรับตัวขึ้นไปปิดที่ 1,581.25 หรือขึ้น
ประมาณ 5.58% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งเดือนหลัง จากประเด็นการออกมาตรการ QE ของธนาคารกลางยุโรป 
สําหรับปัจจัยภายในและภายนอกท่ีสําคัญมีดังต่อไปน้ี ดัชนีปรับลดลงในช่วง 2 วันทําการแรกจากแรงขายไถ่ถอนเงิน
ลงทุนในกองทุน LTF ที่ครบกําหนดอายุ และมาตรการควบคุมหุ้นร้อนที่เร่ิมบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปีน้ี อย่างไรก็ดีการ
ปรับตัวลงของนํ้ามันดิบเป็นผลทําให้ระดับ Bond yield ของสหรัฐฯ ปรับตัวลงมาอย่างมีนัยสําคัญ ซ่ึงส่งผลให้ SET 
Index มีความน่าสนใจมากขึ้นในมุมมองของ Earning yield gap ประเด็นข่าวที่สําคัญอีกประการหน่ึงได้แก่การ
ธนาคารกลางสวิส (SNB) ยกเลิกการผูกติดค่าเงินฟรังก์กับค่าเงินยูโรที่อัตราแลกเปล่ียนขั้นต่ํา 1.20 ฟรังก์สวิสต่อยูโร 
ในช่วงปลายเดือนดัชนีมีการ Rally ขึ้นจากการออกมาตรการ QE ของยุโรปในระดับที่มากกว่าตลาดคาดและเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open-ended) ปัจจัยเส่ียงอื่นอาทิเช่นการได้รับชัยชนะของพรรค Syriza ในการเลือกตั้งกรีซ และการถูก
ลดอันดับความน่าเช่ือถือของรัสเซียล้วนเป็นส่ิงที่ตลาดคาดการณ์ไว้อยู่แล้ว กลุ่มรับเหมาก่อสร้างเป็นกลุ่มที่ปรับตัวได้ดี
ที่สุดในเดือนน้ีจากการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนที่ชัดเจนมากข้ึน และเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคานํ้ามันที่
ปรับตัวลง ส่วนกลุ่มที่มีการปรับตัวแย่ที่สุด ได้แก่ กลุ่มอาหารและกลุ่มค้าปลีก เน่ืองจากยังได้รับผลกระทบจากการ
บริโภคภายในประเทศท่ียังชะลอตัว 

เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่หุ้นไทยแกว่งตัว Sideways ในกรอบจํากัด โดยปรับตัวขึ้นไปปิดที่ 1,587.01 
หรือขึ้นประมาณ 0.36% เน่ืองจากไม่มีปัจจัยกระตุ้น หรือปัจจัยกดดันที่มีนัยสําคัญ สําหรับปัจจัยภายในและภายนอก
ที่สําคัญมีดังต่อไปน้ี ประเด็นการเมืองกรีซถือเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดอย่างมากในเดือนน้ี โดยถึงแม้
ในช่วงต้นเดือนธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตัดสินใจไม่ยอมรับการนําพันธบัตรกรีซมาวางเป็น Collateral เพ่ือมาใช้
ระดมทุนคร้ังใหม่ และตามมาด้วยการยุติปล่อยเงินกู้ให้กับกรีซช่ัวคราว แต่ในช่วงปลายเดือนที่ประชุมของ Troika ได้
มีมติอนุมัติขยายความช่วยเหลือทางการเงินแก่กรีซออกไปเป็นเวลา 4 เดือน ธนาคารกลางจีนมีมติปรับลดอัตรากัน
สํารองของธนาคารพาณิชย์อีก 0.5% และธนาคารกลางของประเทศสําคัญต่างๆ ทั่วโลก มีการผ่อนคลายนโยบาย
การเงินในช่วงน้ี ปัจจัยกดดันที่สําคัญ คือ ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีมาก จนทําให้ตลาดเร่ิมเล่ือน
คาดการณ์ช่วงเวลาการขึ้นดอกเบ้ียขึ้นมาเร็วขึ้น และทําให้ Bond yield สหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรับตัวสูงขึ้นทะลุ 2.0% 
อย่างไรก็ดี FOMC minutes ที่ถูกเปิดเผยออกมา และการตอบคําถามของนาง Janet Yellen ยังคงมีมุมมองเชิงผ่อน
คลาย จึงทําให้ตลาดคลายความกังวลลง กลุ่มวัสดุก่อสร้างเป็นกลุ่มที่ปรับตัวได้ดีที่สุดในเดือนน้ีนําโดยการปรับตัวขึ้น
ของราคาหุ้น SCC, TPIPL, TASCO ส่วนกลุ่มที่มีการปรับตัวลงมากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มส่ือสารจากความกังวลต่อการ
เล่ือนเวลาประมูล 4G และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ หลังผลประกอบการที่ประกาศออกมาไม่มีอะไรโดดเด่น และการ
ปรับตัวลงของราคาหุ้น BAY  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -33--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดรุ่งโรจน์หน่ึงรุ่งโรจน์หน่ึง  
 

  
  
เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่หุ้นไทยแกว่งตัวลงตลอดทั้งเดือน โดยปรับตัวลงไปปิดที่ 1,505.94 หรือลงประมาณ 

5.11% เน่ืองจาก Valuation ที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟ้ืนตัวช้ากว่าที่คาด สําหรับปัจจัยภายใน
และภายนอกท่ีสําคัญมีดังต่อไปน้ี การผ่อนคลายนโยบายการเงินของประเทศเกิดใหม่ต่างๆเช่น การลดดอกเบี้ย เป็น
ต้น ในเดือนน้ีทั้งจีน อินเดีย เกาหลีใต้ และไทย การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของกนง. ในรอบที่ผ่านมา และราคา
นํ้ามันที่อยู่ระดับที่ต่ํา จะทําให้ต้นทุนทางการเงินและการผลิตลดลง ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนมีกําไรที่ดีขึ้น ยกเว้น
กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี นอกจากน้ันยังเป็นการทําให้ระดับ Risk appetite ของนักลงทุนในประเทศปรับตัวสูงขึ้น
ด้วยข่าวดีในประเทศอีกประการหน่ึง ได้แก่ การที่รัฐบาลชะลอโครงการการเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ตลาดตอบ
รับเชิงบวกต่อการประชุม Fed หลังจาก Fed ส่งสัญญาณยืดระยะเวลาการขึ้นดอกเบ้ีย Fed Fund ออกไป สะท้อน
จากค่ากลางของ Dot plots ที่มีการปรับตัวลงในปี 2015-17 การเล่ือนการคาดการณ์ของตลาดทําให้ Bond yield 
และค่าเงิน USD มีการปรับตัวลงซ่ึงจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ การหารือระหว่างนาง Angela Merkel 
นายกฯ เยอรมนี และนาย Alexis Tsipras นายกฯ กรีซผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดยเยอรมนียังคงมีความต้องการให้กรีซ
อยู่ในยูโรโซนต่อไป กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มที่ปรับตัวได้ดีที่สุดในเดือนน้ีหลังตัวเลขการส่งออกยังคงปรับตัวดีขึ้น
ต่อเน่ือง ส่วนกลุ่มที่มีการปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเกษตร หลังราคาสินค้าเกษตรและราคาสัตว์บกใน
ประเทศปรับตัวลง 

เดือนเมษายนเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัว Sideways up โดยปรับตัวขึ้นไปปิดที่ 1,526.74 หรือขึ้น
ประมาณ 1.94% เน่ืองจากได้รับผลบวกจากการลดดอกเบ้ียนโยบายและการประชุม Fed ในเดือนก่อน สําหรับปัจจัย
ภายในและภายนอกที่สําคัญมีดังต่อไปน้ี ระดับหุ้นไทยที่ปรับตัวลงมาในช่วงปลายเดือนก่อนทําให้ SET เร่ิมต้นเดือน
ด้วย Valuation ที่มีความน่าสนใจ ดัชนีถูก Re-rated ขึ้นตามการขยายตัวของ Forward PE (ปรากฏการณ์ PE 
expansion) หลัง กนง. มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนก่อน เม็ดเงินจากกองทุน Trigger fund ที่ไหลเข้าตลาด
หุ้นในช่วงต้นเดือนกว่า 5 พันล้านบาท การส่งสัญญาณยืดระยะเวลาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed เป็นปัจจัย
กดดัน Bond yield สหรัฐฯ และค่าเงิน USD ซ่ึงส่งผลทําให้ Fund flow มีการไหลกลับเข้าสู่ประเทศเกิดใหม่ Bond 
yield ในยูโรโซนที่เร่ิมติดลบจากการทํา QE เป็นแรงผลักดันเม็ดเงินให้ไหลเข้าสู่ประเทศเกิดใหม่ การปรับลดอัตรากัน
สํารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ของจีนลงอีก 1% เป็นปัจจัยช่วยหนุนสภาพคล่องทั่วโลกในระยะส้ัน กลุ่มปิโตรเคมี
และพลังงานเป็นกลุ่มที่ปรับตัวได้ดีที่สุดในเดือนน้ี หลังราคานํ้ามันทยอยปรับตัวสูงขึ้น ส่วนกลุ่มที่มีการปรับตัวลงมาก
ที่สุด ได้แก่ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ หลังระดับ NPL ของอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้นจนน่าเป็นกังวลใจ  

เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัว Sideways ในกรอบแคบ โดยปรับตัวปิดที่ 1,496.05 หรือ
ลดลงประมาณ 2.01% (-30.69 จุด) เม่ือเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยภายในและภายนอก ที่สําคัญดังต่อไปน้ี 
กรีซสามารถท่ีจะชําระดอกเบ้ียให้กับ IMF มูลค่า 750 ล้านยูโร อย่างไรก็ดีผลการประชุมรมว.คลังยูโรโซนยังคงไม่มี
บทสรุปออกมา การปรับตัวสูงขึ้นของ Bond yield ของประเทศพัฒนาแล้ว ทําให้ความน่าสนใจของ SET Index เร่ิม
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  กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างเป็นกลุ่มที่ปรับตัวได้ดีที่สุดใน 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -44--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดรุ่งโรจน์หน่ึงรุ่งโรจน์หน่ึง  
 

  
  

เดือนน้ี หลังรัฐบาลแสดงความมั่นใจต่อการลงทุนภาครัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนกลุ่มที่มีการปรับตัวลงมากที่สุด 
ได้แก่ กลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์หลังกสทช. มีมติไม่เล่ือนจ่ายค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 

เดือนมิถุนายน เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัว Sideways ในกรอบแคบ โดยปรับตัวปิดที่ 1,504.55 หรือ
เพ่ิมขึ้นประมาณ 0.57% (8.50 จุด) เทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยภายในและภายนอก ที่สําคัญดังต่อไปน้ี 
ตลาดหุ้นมีการปรับตัว Sideways up ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนหลังกรีซสามารถท่ีจะขอเจรจารวบยอดหนี้ที่ต้อง
ชําระแก่ IMF ไปชําระในวันสุดท้ายของเดือน การที่ MSCI ยังไม่นําดัชนีหุ้นจีน A-Share เข้าสู่การคํานวณ EM Index 
ในรอบน้ีถือเป็นปัจจัยบวกระยะส้ันต่อตลาดหุ้นเกิดใหม่ประเทศอื่นรวมถึงไทย การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกนง.
ในรอบน้ีมีโอกาสที่จะทําให้การไหลออกของ Fund flow ในช่วงที่ผ่านมาหยุดลงชั่วคราว  การประชุม FOMC มี
สัญญาณเชิงบวก เน่ืองจากค่ากลางของ Dot plots มีการปรับตัวลงในปี 2016-2017 แสดงว่าถึงแม้ Fed จะมีการ
ปรับขึ้นดอกเบ้ียในปีน้ี แต่การปรับขึ้นน้ันจะเป็นไปอย่างช้าๆ สําหรับปัจจัยเส่ียงที่เข้ามากดดันดัชนีพอสมควร ได้แก่ 
การขึ้นธงแดงของ ICAO หน้าช่ือประเทศไทย และการพบผู้ป่วยที่ติดเช้ือไวรัส MERS รายแรกในไทย ปัจจัยกรีซเร่ิมมี
สัญญาณที่ดีขึ้นในช่วงปลายเดือน หลังแผนปฏิรูปฉบับล่าสุดเร่ิมมีทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากน้ัน ECB ยังมีการขยายวงเงิน 
ELA อย่างต่อเน่ือง กลุ่มปิโตรเคมีเป็นกลุ่มที่ปรับตัวได้ดีที่สุดในเดือนน้ีหลังสเปรดปิโตรเคมีปรับตัวแข็งแกร่งต่อเน่ือง 
ส่วนกลุ่มที่มีการปรับตัวลงมากท่ีสุด ได้แก ่กลุ่มธนาคารหลังนักวิเคราะห์ต่างทยอยปรับลดประมาณการลง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -55--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดรุ่งโรจน์หน่ึงรุ่งโรจน์หน่ึง  
 

  
 

รรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((3300  มิถุนายนมิถุนายน  22558558))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย์   (บาท)   
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 53,353,242.70 95.63 
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ     53,347,899.10 95.62 

อาหารและเครื่องด่ืม 
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล MINT 72,580 2,177,400.00 3.90 
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป M 19,300 1,085,625.00 1.95 
บมจ. เซ็ปเป้ SAPPE 34,600 1,063,950.00 1.91 

เงินทุนและหลักทรัพย์ 
บมจ. คันทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ CGH 2,289,800 3,251,516.00 5.83 

ธนาคาร 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย KTB 177,925 3,042,517.50 5.45 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK 16,000 3,024,000.00 5.42 

ประกันภัยและประกันชีวิต 
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต THREL 60,600 812,040.00 1.46 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 4,000 277,000.00 0.50 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN 46,800 2,223,000.00 3.98 
บมจ. คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ CGD 1,586,100 2,172,957.00 3.89 
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ LPN 85,900 1,511,840.00 2.71 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท PS 31,800 802,950.00 1.44 

วัสดุก่อสร้าง 
บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป EPG 116,000 1,096,200.00 1.96 

บริการรับเหมาก่อสร้าง 
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น STEC 49,442 1,151,998.60 2.06 

พลังงานและสาธารณูปโภค 
บมจ. ปตท. PTT 4,500 1,615,500.00 2.90 
บมจ. บางจากปิโตรเลียม BCP 32,000 1,120,000.00 2.01 

การแพทย์ 
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 111,900 2,204,430.00 3.95 

ขนส่งและโลจิสติกส์ 
บมจ. ท่าอากาศยานไทย AOT 7,900 2,393,700.00 4.29 
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ BTS 233,284 2,332,840.00 4.18 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -66--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดรุ่งโรจน์หน่ึงรุ่งโรจน์หน่ึง  
 

 
 
    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย์   (บาท)   

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น AAV 465,100 2,046,440.00 3.67 
บมจ. การบินกรุงเทพ BA 58,400 1,302,320.00 2.33 

พาณิชย์ 
บมจ. ซีพี ออลล์ CPALL 71,900 3,325,375.00 5.96 
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ROBINS 23,400 1,047,150.00 1.88 

สื่อและสิ่งพิมพ์ 
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 371,100 1,855,500.00 3.33 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป MAJOR 33,100 1,117,125.00 2.00 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์ INTUCH 50,800 3,962,400.00 7.10 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 13,800 3,312,000.00 5.94 
บมจ. ไทยคม THCOM 44,400 1,554,000.00 2.79 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น SAMART 16,500 466,125.00 0.84 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ     5,343.60 0.01 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - W SAMART-W 1,830 5,343.60 0.01 

เงินฝากธนาคาร     2,375,163.63 4.26 
ทรัพย์สินอื่น     6,492,865.88 11.64 
หนี้สินอื่น     (6,431,146.36) (11.53) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     55,790,125.31 100.00 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     6.9530 บาท 

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน (AIMC) 

 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -77--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดรุ่งโรจน์หน่ึงรุ่งโรจน์หน่ึง  
 

 
 

ผผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมลการดําเนนิงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนนิงานย้อนหลัง 
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 

3 เดือน 
(31 มี.ค. 58) 

6 เดือน 
(30 ธ.ค. 57) 

1 ปี 
(30 มิ.ย. 57) 

3 ปี 
(29 มิ.ย. 55) 

กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึง่ -0.65 -0.41 7.73 14.92 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) 0.54 0.46 1.27 9.45 

หมายเหตุ: 
(1) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ   
(2) ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกินหนึ่งปีนั้นแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
- กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง มิได้รับการรับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขายหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ให้คํารับรอง รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยายในการ
ใช้ SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์”) ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จัดทําและคํานวณดัชนีหลักทรัพย์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลใดจากการใช้ดัชนี
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดท่ีเกิดจากการคํานวณดัชนหีลักทรัพย์
ของตลาดหลักทรัพย์ 

- “SET Index เป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  

  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -88--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดรุ่งโรจน์หน่ึงรุ่งโรจน์หน่ึง  
 

  
  
รายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนรายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันที่ณ วันที่  30 30 มิถุนายนมิถุนายน  22558558  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
    (บาท)   

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

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 2,375,163.63 4.26 

(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.ธนาคารยูโอบี - - AAA -      1,681,310.68  

เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย   - - AA+ -        693,852.95  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -99--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดรุ่งโรจน์หน่ึงรุ่งโรจน์หน่ึง  
 

  
  
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่11  มกรามกราคมคม  22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3030  มิถุนายนมิถุนายน  25582558  

 ชื่อบริษัท 
ค่านายหน้า 

(บาท) 
อัตราส่วนค่านายหน้า 

ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 
1 บมจ.หลักทรัพย์ คันทร่ีกรุ๊ป 31,941.51 40.60 
2 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 5,581.46 7.09 
3 บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 5,300.28 6.74 
4 บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 4,671.97 5.94 
5 บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต 4,410.14 5.60 
6 บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย) 4,276.57 5.44 
7 บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง 3,230.62 4.11 
8 บมจ. หลักทรัพย์ พัฒนสิน 3,142.51 3.99 
9 บมจ.หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 2,654.66 3.37 

10 บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร 2,535.04 3.22 
11 ค่านายหน้าท่ีเหลือ 10,938.24 13.90 
 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 78,683.00 100.00 

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

ระหว่างระหว่างวันที่วันที่  11  มกราคม มกราคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 มิถุนายน มิถุนายน 25582558  

 PTR  =  0.4586 เท่า    

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

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่11  มกราคม มกราคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 มิถุนายน มิถุนายน 25582558  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 306 0.53 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1 6 0.01 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 31 0.05 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าประกาศแจง้ความ 1 20 0.03 
ค่าสอบบัญช ี 26 0.04 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 79 0.14 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 468 0.81 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
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การรับผลประโยชน์การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน ตอบแทนจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน ((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) จาํกัด 23. บมจ.หลักทรพัย์ เคทีซิมิโก ้
5. BlackRock, Inc. (Asset management) 24. เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ เอ็น เอ 
6. บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกัด 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) จํากัด 28. บมจ.หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
10. บมจ.หลักทรพัย์ โนมูระ พัฒนสิน 29. บล.ไทยพาณิชย ์จํากัด 
11. บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 30. บมจ.หลักทรพัย์ ซิกโก ้
12. บล.เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตนั (ประเทศไทย) จํากดั 31. ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร์ด 
13. บล.ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกัด 32. ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 
14. ธนาคารดอยซ์แบงก ์ 33. บล.ทิสโก้ จํากัด 
15. บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 34. กลุ่มบริษทัหลักทรัพย์ทรีนิตี ้
16. บมจ.หลักทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรสั 35. บมจ.หลักทรพัย์ ธนชาต 
17. ธนาคารเอชเอสบซีี 36. บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากดั 
18. ธนาคารกสิกรไทย 37. ธนาคารยูโอบ ี
19. บมจ.หลักทรพัย์ กสิกรไทย 38. บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี 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) จํากดั Conference ได้รับขอ้มูลเพื่อนํามาใช้ในการลงทุน 
ในตลาด Asia 

2 บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด Group 
presentation 

ได้รับขอ้มูลเพื่อนํามาใช้ในการลงทุน 
ในตลาด Asia+Asean 

3 บมจ.หลักทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) 

Small group ได้รับขอ้มูลเพื่อนํามาใช้ในการลงทุน 
ในตลาด Asean และข้อมูลประกอบ 
การตดัสินใจในบริษทัจดทะเบยีน 

4 บมจ.หลักทรพัย์ โนมูระ Small group ได้รับขอ้มูลเพื่อนํามาใช้ในการลงทุน 
ในตลาด Asean 

5 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากดั Conference ได้รับขอ้มูลประกอบการพิจารณา 
การลงทุนใน FX 

6 บมจ.หลักทรพัย์ ธนชาต Conference ได้รับขอ้มูลประกอบการลงทุน 
ในหุ้นกลุ่มธนาคาร 
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งบดุลงบดุล  

ณ วันที่ณ วันที่  30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25582558  
หน่วย  :  บาท 

สินทรัพย์ 
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 53,353,242.70 

(ราคาทุน  46,396,091.86   บาท )   
เงินฝากธนาคาร  8,867,904.17 
ลูกหนี้ 

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 124.80 
จากการขายเงินลงทุน 0.00 124.80 

สินทรัพย์อ่ืน 0.00 
รวมสินทรัพย์ 62,221,271.67 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 0.00 
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 19,108.96 
เงินปันผลค้างจ่าย 6,332,269.03 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 79,768.37 6,431,146.36 

รวมหนี้สิน 6,431,146.36 
สินทรัพย์สุทธิ 55,790,125.31 

สินทรัพย์สุทธิ: 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  80,238,943.35 
กําไรสะสม 

บัญชีปรับสมดุล (169,989,935.45) 
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน  145,541,117.41 (24,448,818.04) 

สินทรัพย์สุทธิ 55,790,125.31 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 6.9530 
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 8,023,894.3366 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหรบัรอบระยะเวลาสําหรบัรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 มกรามกราคมคม  22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3030  มิถุนายนมิถุนายน  25582558  ((งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  
หน่วย  :  บาท 

รายได้จากการลงทุน 
รายได้จากเงินปันผล 908,477.13 
รายได้ดอกเบี้ย 29,621.41 
รายได้อ่ืน 0.00 

รวมรายได้ 938,098.54 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 305,777.99 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 6,115.63 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 30,577.79 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 124,384.95 

รวมค่าใช้จ่าย 466,856.36 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 471,242.18 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
กําไร (ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 3,349,029.14 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น (3,987,369.74) 

รวมกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม่เกิดขึ้น (638,340.60) 
การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (167,098.42) 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วัณ วันที่ นที่ 330 0 มิถุนายนมิถุนายน  25582558  

        
จํานวน
หน่วย 

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า
เงินลงทุน 

หุ้นสามัญ 
อาหารและเครื่องด่ืม 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล MINT 72,580 2,177,400.00 4.08 
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป M 19,300 1,085,625.00 2.03 
บมจ. เซ็ปเป้ SAPPE 34,600 1,063,950.00 1.99 

เงินทุนและหลักทรัพย์ 
บมจ. คันทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ CGH 2,289,800 3,251,516.00 6.09 

ธนาคาร 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย KTB 177,925 3,042,517.50 5.70 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK 16,000 3,024,000.00 5.67 

ประกันภัยและประกันชีวิต 
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต THREL 60,600 812,040.00 1.52 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 4,000 277,000.00 0.52 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN 46,800 2,223,000.00 4.17 
บมจ. คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ CGD 1,586,100 2,172,957.00 4.07 
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ LPN 85,900 1,511,840.00 2.83 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท PS 31,800 802,950.00 1.50 

วัสดุก่อสร้าง 
บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป EPG 116,000 1,096,200.00 2.05 

บริการรับเหมาก่อสร้าง 
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น STEC 49,442 1,151,998.60 2.16 

พลังงานและสาธารณูปโภค 
บมจ. ปตท. PTT 4,500 1,615,500.00 3.03 
บมจ. บางจากปิโตรเลียม BCP 32,000 1,120,000.00 2.10 

การแพทย์ 
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 111,900 2,204,430.00 4.13 

ขนส่งและโลจิสติกส์ 
บมจ. ท่าอากาศยานไทย AOT 7,900 2,393,700.00 4.49 
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ BTS 233,284 2,332,840.00 4.37 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น AAV 465,100 2,046,440.00 3.84 
บมจ. การบินกรุงเทพ BA 58,400 1,302,320.00 2.44 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1166--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดรุ่งโรจน์หน่ึงรุ่งโรจน์หน่ึง  
 

  
  

        
จํานวน
หน่วย 

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า
เงินลงทุน 

พาณิชย์ 
บมจ. ซีพี ออลล์ CPALL 71,900 3,325,375.00 6.23 
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ROBINS 23,400 1,047,150.00 1.96 

สื่อและสิ่งพิมพ์ 
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 371,100 1,855,500.00 3.48 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป MAJOR 33,100 1,117,125.00 2.09 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์ INTUCH 50,800 3,962,400.00 7.43 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 13,800 3,312,000.00 6.21 
บมจ. ไทยคม THCOM 44,400 1,554,000.00 2.91 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น SAMART 16,500 466,125.00 0.87 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - W SAMART-W 1,830 5,343.60 0.01 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 46,396,091.86 บาท)     53,353,242.70 100.00 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

  
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1177--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดรุ่งโรจน์หน่ึงรุ่งโรจน์หน่ึง  
 

  
  
รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่ต้ังแต่วันที ่1 1 มกราคม มกราคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 มิถุนายน มิถุนายน 25582558  

รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 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 ่1 1 มกราคม มกราคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 มิถุนายน มิถุนายน 25582558  

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
รายรายชื่อผู้จัดการกองทุนชื่อผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันที่วันที่  30 30 มิถุนายนมิถุนายน  22555588  

ผู้จัดการกองทุน 
ผู้จัดการกองทนุในส่วนตราสารทุนในประเทศ คุณเศรษฐา  ปวีณอภิชาต 
 คุณอนุททยา  สิทธิศุข 
 คุณปวเรศวร์  วิภูนาถ 
ผู้จัดการกองทนุในส่วนตราสารหน้ีในประเทศ คุณจริยา  พิมลไพบูลย์ 
 คุณรุ่งโรจน์  นิลนพคุณ 
 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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