
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานประจาํปี 2556 

  กองทุนเปดิกองทุนเปดิเอ็มเอฟซีเอ็มเอฟซี  เอนเนอร์จี ฟันด์เอนเนอร์จี ฟันด์        
  ((EENNEERRGGYY))  
    สําหรับรอบปีบัญชีที่ สําหรับรอบปีบัญชีที่ 77  ตั้งแตวั่นที่ ตั้งแตวั่นที่ 11  มกราคมมกราคม  2556 2556 –– 3 31 1 ธันวาคม ธันวาคม 25562556  
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สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานประจําปี 2556 ของกองทุนเปิด 

เอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์ สําหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 มายังผู้ถือหน่วย

ลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน 

โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 
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ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ สําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ 1 1 มกราคม มกราคม 25562556  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25562556  

 ธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ มีผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามคาดการณ์ การดําเนินงาน

อยู่ในเกณฑ์ดี มีรายได้เพิ่มจากค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นเนื่องจากการปรับขึ้นค่า Ft อย่างต่อเนื่อง  

 ธุรกิจไบโอดีเซล ปัจจุบันบริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการขายน้ํามันไบโอดีเซลให้ผู้ประกอบกิจการเดินเรือ

โดยสาร ทําให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดนํ้ีามันพืชใช้แล้วซ่ึงเป็นวัตถุดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตาม

ราคาน้ํามันสําเร็จรูป จึงทําให้ต้นทุนในการประกอบกิจการสูงขึ้นด้วย 

 ธุรกิจเอทานอล สถานการณ์ความต้องการเอทานอลในประเทศปรับดีขึ้นมากจากนโยบายภาครัฐที่ยกเลิก

นํ้ามันเบนซิน 91 และนโยบายสนับสนุนสิทธิพิเศษด้านภาษีสําหรับการซื้อรถยนต์คันแรก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ที่ใช้

นํ้ามันแก๊สโซฮอลล์ ส่งผลให้ความต้องการใช้นํ้ามันแก๊สโซฮอล์สูงขึ้น ความต้องการเอทานอลจึงเพิ่มขึ้นด้วย แม้ว่าการ

ก่อสร้างมีความล่าช้า แต่ได้มีการเร่งการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สําหรับด้านการเพาะปลูก 

ในช่วงปีที่ผ่านมา การปลูกมันสําปะหลังได้ผลผลิตต่อไรท่ี่สูงขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงพื้นที่ แก้ไขปัญหาน้ําขัง การใส่

ปุ๋ย กําจัดวัชพืข แต่อย่างไรก็ตามการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวได้ทําให้ต้นทุนสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นบริษัทจึงได้วาง

แนวทางบริหารจัดการวัตถุดิบด้วยการเพิ่มการทําสัญญาซื้อมันสําปะหลังจากชาวไร่หรือวิธี Contract Farming  

 ธุรกิจ Energy Storage บริษัทประสบปัญหาด้านการผลิตและการตลาดที่ยอดขายต่ํากว่าเป้าหมาย รวมทั้ง

ปัญหาด้านเงินทนุที่ไม่เพียงพอ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม   

 สําหรับการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงครึ่งแรกปี 2556 น้ัน ในไตรมาส 1 ราคาหุ้น

ขนาดกลางและเล็กของบริษัทในกลุ่มพลังงานที่กองทุนลงทุนได้ปรับดีขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม  อย่างไรก็ตาม ใน

ไตรมาสที่ 2 ราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานมีการปรับตัวลงตาม SET Index ที่มีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องอัน

เนื่องจากความกังวลในเรื่องการลดปริมาณเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบตามมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณ หรือ 

Quantitative Easing (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) สําหรับไตรมาส 3 และ 4 ตลาดอยู่ภายใต้ความกดดัน

จากการไหลออกของเงินทุนต่างชาติ การอ่อนค่าของค่าเงินบาท ปัญหาการเมืองภายในประเทศ และการลดปริมาณ

เงินเพื่อสภาพคล่องของมาตรการ QE ทําให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีการลดสัดส่วนการลงทุนใน

หุ้นและมีการเข้าซ้ือหุ้นในช่วงส้ันๆ เพื่อเพิ่มในโอกาสในทํากําไร  โดยรวมทั้งปี 2556 กองทุนมีผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์ 4.12% ในขณะที่ SET Energy ปรบัตัวลดลงถึง  -10.41%   

 ทั้งนี้บริษัทจัดการได้ดําเนินการตามแนวทางของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของ

หลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทนุรายละเอียดการลงทนุ  (31 ธันวาคม 2556) 

    หลักทรัพย ์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
      หลักทรัพย ์   (บาท)   

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   600,571,611.66 60.84

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ     212,811,800.60 21.56

 พลังงานและสาธารณูปโภค     

  บมจ.เอสพีซีจ ี SPCG 3,387,900 64,370,100.00 6.52 
  บมจ.ปตท. PTT 203,000 58,058,000.00 5.88 

  บมจ.เดม็โก ้ DEMCO 4,713,500 34,172,875.00 3.46 
  บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 1,066,000 29,848,000.00 3.02 
  บมจ.โซลาร์ตรอน SOLAR 1,897,400 9,373,156.00 0.95 

 ธุรกิจขนาดกลาง (MAI)     
  บมจ.เอ็นเนอร์ย่ี เอิร์ธ EARTH 2,327,352 16,989,669.60 1.72 

ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ     484,938.75 0.05

  บมจ. เด็มโก้ - W5 DEMCO-W5 181,625 254,275.00 0.03 
  บมจ. เด็มโก้ - W6 DEMCO-W6 181,625 230,663.75 0.02 

หุ้นสามัญไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ    387,274,872.31 39.23

  บจก.อมิเพรส เอทานอล IEL-N 1,666,000 238,326,000.00 24.14 

  บจก.แอล โซลา่ 1 LSOLAR-N 549,780 107,525,972.40 10.89 

  บจก.อมิเพรส เฟรมมิ่ง IFL-N 3,237,000 16,365,300.90 1.66 
  บจก.อีเอสเทอร ์ ESTER-N 2,625,000 13,969,200.00 1.42 
  บจก.เซลเลเนียม (ประเทศไทย) CELL-N 173,551 11,088,399.01 1.12 

ตราสารหนีซ้ึ่งจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย     202,804,874.64 20.55

ตั๋วเงินคลัง     
  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ป ี   4,997,857.77 0.51 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      
  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ป ี   80,761,106.69 8.18 

พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     
  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ป ี   106,925,337.91 10.83 

หุ้นกู ้      
  Rate AA-   5,138,799.41 0.52 
  Rate T1+   4,981,772.86 0.50 

เงินฝากธนาคาร     191,167,017.24 19.37

หนี้สินอ่ืน     (7,445,512.08) (0.75)

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิ     987,097,991.46 100.00

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธิต่อหน่วยลงทนุ     6.3839 บาท

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคาํนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษิัทจัดการลงทุน (AIMC) 
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คําอธิบายการจัดอันดับเครดติตราสารหนี้คําอธิบายการจัดอันดับเครดติตราสารหนี้  

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ําท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดและ

ได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

AA มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 

A มีความเสี่ยงในระดับตํ่า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มี

ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการ

ชําระหนี้ท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่ากว่าระดับปานกลาง  

และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซ่ึงอาจส่งผล

ให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า และอาจจะหมด

ความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกําหนด

อย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก จึงจะมี

ความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

 

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 77 -55--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์  
 

  

  

ผลการดําเนนิงานย้อนหลัง 

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) 

กองทุนเปิดเอม็เอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด ์ -2.30 -4.71 -27.54 -27.25 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) -3.63 -4.46 -2.16 17.78 

หมายเหตุ: 
(1) ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Return) ร้อยละ 50 , ผลตอบแทนของ ThaiBMA Index 

(Total Return Index) ร้อยละ 25  และผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ

ธนาคาร 3 แห่ง (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์)  ร้อยละ 25 

- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันดฺ์ มิได้รับการรับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขายหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ให้คํารับรอง รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง

หรือปริยายในการใช้ SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์”) ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จัดทําและคํานวณ

ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดจาก

การใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดจากการคํานวณดัชนี

หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ 

- “SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 

-  เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

  
การจ่ายเงินปันผล 

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ  
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนรายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 331 1 ธนัวาคมธนัวาคม  25562556  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 192,684,302.37 19.52 

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ    

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 

หรือผู้ค้ําประกัน 191,167,017.24 19.37 

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

(Investment Grade) 10,120,572.27 1.03 

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถ 

ลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือ - - 

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

ประเภท 

 

ผู้ออก 

 

ผู้ค้ํา/ 

ผู้รับรอง/ 

วันครบ

กําหนด 

อันดับความ

น่าเชื่อถือ 

 มูลค่าหน้าตั๋ว 

(บาท)   

 มูลค่าตาม 

ราคาตลาด  

    ผู้สลักหลัง  TRIS FITCH   (บาท)  

ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง - 8 ม.ค. 2557 - -      5,000,000.00  

  

4,997,857.77 

พันธบัตรธนาคาร

แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 2 ม.ค. 2557 - -      5,000,000.00  

  

4,999,686.91 

พันธบัตรธนาคาร

แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 9 ม.ค. 2557 - -    51,000,000.00  

  

50,974,973.38 

พันธบัตรธนาคาร

แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 9 ม.ค. 2557 - -      7,800,000.00  

  

7,796,155.32 

พันธบัตรธนาคาร

แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 9 ม.ค. 2557 - -    14,000,000.00  

  

13,993,068.64 

พันธบัตรธนาคาร

แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16 ม.ค. 2557 - -      3,000,000.00  

  

2,997,222.44 

พันธบัตรธนาคาร

เพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 10 ส.ค. 2557 - -  105,100,000.00  

  

106,925,337.91 

หุ้นกู้ 

หุ้นกู้ของ บจก.ซิต้ีกรุ๊ป 

อิงก์ คร้ังที่ 1/2554 - 17 มี.ค. 2557 - AA-      5,072,000.00  

  

5,138,799.41 

หุ้นกู้ 

หุ้นกู้ระยะสั้น บจก.โตโยต้า 

ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)  

คร้ังที่ 2/2556 - 18 ก.พ. 2557 T1+ -      5,000,000.00  

  

4,981,772.86 

เงินฝากธนาคาร 

บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์

เชียล กรุ๊ป - - - - - 

  

50,143,534.26 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - - - - - 

  

50,032,876.70 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคาร ทิสโก้ - - - - - 

  

45,168,164.38 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) - - - - - 

  

45,114,684.93 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ - - - - - 

  

707,699.63 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี - - - - - 

  

57.34 
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รายละเอียดค่ารายละเอียดค่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  

สําหรับรอบปบีัญชีสําหรับรอบปบีัญชี  ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่  1 1 มกราคมมกราคม  25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 31 1 ธนัวาคม ธนัวาคม 22555566  

 ชื่อบริษัท ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป 1,234,182.00 34.16 

2 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 505,116.70 13.98 

3 บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 310,549.80 8.60 

4 บล. ทิสโก้ 298,235.10 8.25 

5 บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง 247,940.90 6.86 

6 บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร 166,236.20 4.60 

7 บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 156,880.00 4.34 

8 บล. ไทยพาณิชย์ 108,580.40 3.01 

9 บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 106,735.00 2.95 

10 บล. ทรินิต้ี จํากัด 90,191.49 2.50 

11 ค่านายหน้าท่ีเหลือ 388,187.00 10.74 

 รวมค่านายหน้าทั้งหมด 3,612,833.98 100.00 

 

ค่าใช้จ่ายที่ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรับรอบปบีัญชีสําหรับรอบปบีัญชี  ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 1  1 มกราคม มกราคม 25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 31 1 ธนัวาคม ธนัวาคม 22555566  

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)  1 24,511 2.17 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)  1 306 0.03 

ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)  1 1,226 0.11 

ค่าสอบบัญช ี 400 0.04 

ค่าท่ีปรึกษา 277 0.02 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 365 0.03 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2
 27,086 2.40 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

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

ด้วย บรษิัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จดัการกองทุน ได้รับขอ้มูลสารสนเทศ

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บรกิาร อันเนือ่งมาจากการใช้บรกิารของบุคคลดงักล่าว อาทิเชน่ บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม

เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงนิและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม 

และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจทีจ่ะทําการลงทุน รวมถงึขอ้มูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้รว่ม company visit เป็นต้น 

เพื่อประโยชนใ์นการจดัให้มกีารวิเคราะหก์ารลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวเิคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การ

วิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น การวเิคราะห์นโยบายของบริษทัของผู้ออก

ตราสารที่กองทนุจะไปลงทุน เป็นต้น รวมถงึเพื่อกําหนดระดบัความเส่ียงของตราสาร การวเิคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่า

จะได้รับการสรา้งกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดบัความปลอดภัยของเงินลงทุน    

จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เปน็ผู้ให้บรกิาร ดงันี ้

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. ธนาคารสแตนดาร์ดชารเ์ตอร์ด 

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. ธนาคารเอชเอสบีซี 36. บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากดั 

18. ธนาคารกสิกรไทย 37. ธนาคารยูโอบ ี

19. บมจ.หลักทรพัย์ กสิกรไทย 38. บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)

  

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 77 -1100--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์  
 

 

 

 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 บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด สัมมนา ฟังขอ้มูลด้านเศรษฐกิจ 

2 บมจ.หลักทรพัย์ ธนชาต สัมมนา ฟังขอ้มูลบริษทั 

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 77 -1111--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์  
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประชุมผู้ถือหุ้น  

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสยีงได้

ทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.mfcfund.com  ในเมน ู“เกี่ยวกับ MFC” 

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชียในรอบปีบญัชี  

สําหรับรอบปบีัญชี สําหรับรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 1  1 มกราคม มกราคม 25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 31 1 ธนัวาคม ธนัวาคม 22555566  

- การลงทุนเปน็ไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 1 ใน ใน 33  

ณ ณ วันที่วันที่ 31  31 ธนัวาคม ธนัวาคม 22555566  

- ไม่ม ี- 

  
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรายชื่อผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันที่วันที่ 31  31 ธนัวาคม ธนัวาคม 22555566  

ผู้จัดการกองทนุหลัก ผู้จัดการกองทนุรอง 

นายสุเมธ  ไชยสูรยกานต ์ นายวรเดช  สุฤชุกุล 

นางสาวจรยิา  พิมลไพบูลย์ นายรุ่งโรจน์  นลินพคุณ 

  
 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 77 -1122--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้องรายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง  

สําหรับรอบปบีัญชี สําหรับรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 1  1 มกราคม มกราคม 25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 31 1 ธนัวาคม ธนัวาคม 22555566  

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารออมสิน 

3 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

4 บริษัทเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟ คอร์ส จํากัด 

5 ไทยไพร์มฟันด์ ลิมิเต็ด 

6 บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จํากัด 

7 บริษัท เอ็มเอฟโฮลดิ้งส์ จํากัด 

8 บริษัทไทยเอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 48.99 

9 บริษัทเอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

10 บริษัทเอ็มเอฟซี เอสโก จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

11 บริษัท ท่ีปรึกษา เอ็มเอฟซี จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

12 ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี 

13 นายสดาวุธ  เตชะอุบล 

14 ดร.โชคชัย  อักษรนันท์ 

15 นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี 

16 ศ.พิเศษ วิศิษฎ์  วิศิษฎ์สรอรรถ 

17 ดร.ธัชพล  กาญจนกุล 

18 นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 

19 พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช 

20 นางอุไร  ร่มโพธิหยก 

21 นายสุวิชญ  โรจนวานิช 

22 นายกริช  อัมโภชน์ 

23 นายบุญชัย  โชควัฒนา 

24 นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา 

25 นางสาวประภา  ปูรณโชติ 

26 นางจิราพร  บุญวานิช 

27 นางพัณณรัชต ์ บรรพโต 

28 นางรจิตพร  มนะเวส 

29 นายทอมมี่  เตชะอุบล 

30 นางอภิรดี  พิชัยศรทัต 

31 นายชาคริต  พืชพันธ์ 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 77 -1133--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรับรอบปบีัญชี สําหรับรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 1  1 มกราคม มกราคม 25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 31 1 ธนัวาคม ธนัวาคม 22555566  

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง   

32 นางณัฐรา อิสรินทร์ 62 นายรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ 

33 นายกิตติคม  สุทธิวงศ์ 63 นายปวเรศวร์  วิภูนาถ 

34 นายเจริญชัย  เล็งศิริวัฒน์ 64 นายวรเดช  สุฤชกุุล 

35 นายณัฐวุฒิ  ธรรมจารี 65 นายสุเมธ  ไชยสูรยกานต์ 

36 นางสาวสุพิกา  สมไทย 66 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

37 นายสุริยะ  ปัตตพงศ์ 67 บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) TOP 

38 นายโกเมน  นิยมวานิช 68 บริษัท ทีซีซี โฮลด้ิง จํากัด 

39 นายชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ 69 หุ้นสามัญ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 

40 นายธงชัย  ต้ังสถาพรชัยกุล 70 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2555 

41 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรติ 71 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/4ปี/2555 

42 นายประสิทธ์ิ  พรปฏิมากร 72 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2556 

43 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชย์พงษ์ 73 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/55 

44 นายสุทยุต  เชื้อพานิช 74 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/3ปี/2553 

45 นายพิพัฒน์  นรานันทน์ 75 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2554 

46 นางสุวรรณา  วัฒนลี 76 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/363/55 

47 นายอภิรักษ์  พุ่มกลิ่น 77 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/182/56 

48 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 78 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/56 

49 นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศมี 79 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 17/182/56 

50 นายสมเมธ  รังคกูลนุวัฒน์ 80 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.68/14/54 

51 นางรุ่งลักษมี  วิวัฒน์สุจริตกุล 81 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2ปี/2555 

52 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 82 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

53 พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว 83 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 

54 นายธีร์ภัทร  สูตะบุตร 84 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส ์

55 นายวิชชุ  จันทาทับ 85 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

56 นางสาวชนิดา  ชฎาวัฒน์ 86 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

57 นางสุทรรศิกา  คูรัตน์ 87 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์โกรท 

58 นางวรลักษม์  เสน่ห์ลักษณา 88 หุ้นบริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ 

59 นางวรวรรณ  เลาหะพลวัฒนา 89 หุ้นบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด 

60 นายโทมัส  จอห์นสตั้น สมิท จูเนียร์ 90 หุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

61 นางสาวจริยา  พิมลไพบูลย์ 91 หุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 77 -1144--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรับรอบปบีัญชีสําหรับรอบปบีัญชี  ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 1  1 มกราคม มกราคม 25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 31 1 ธนัวาคม ธนัวาคม 22555566  

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

92 หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2552 ชุดท่ี3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

93 หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2552 ชุดท่ี2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557 

94 หุ้นกู้ของ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558  

95 หุ้นกู้ของ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555   

96 หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ครั้งที่1/2554 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 

97 หุ้นกู้ของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 

98 หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 

99 หุ้นกู้ บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด(มหาชน) ครั้งที่3/2555 ชุดท่ี1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557 

100 หุ้นกู้ บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด(มหาชน) ครั้งที่3/2555 ชุดท่ี2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557 

101 หุ้นกู้ บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด(มหาชน) ครั้งที่3/2556 ชุดท่ี1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 

102 หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 

103 หุ้นกู้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเช็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

104 หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 

105 หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่2/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

106 

 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556  

ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

107 หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 

108 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด(มหาชน) ครั้งที่2/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2559 

109 

 

หุ้นกู้มีประกันจํานวน 2,500,000,000 บาท ของ บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ชิสเทม จํากัด  

ครั้งที่ 1/2553 ชดุท่ี1ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2556 

110 หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2556 

111 หุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบการทําธรุกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกบักองทุนรวมได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โดยตรง 

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

 















































      
  

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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