
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานประจําป ี2556 

  กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพยห์ุ้นระยะยาว เอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพยห์ุ้นระยะยาว   
  ((MMAA--LLTTFF))  
  สําหรับรอบปีบัญชีที่ สําหรับรอบปีบัญชีที่ 99  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  มิถุนายนมิถุนายน  2556 2556 ––  31 31 พฤษภาคม พฤษภาคม 25255577  
 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 99 -11--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพ่ิมทรัพย์หุ้นระยะยาวกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพ่ิมทรัพย์หุ้นระยะยาว  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพ่ิมทรัพย์หุ้นระยะยาว 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานประจําปี 2556 ของกองทุนเปิด 
เอ็มเอฟซีเพิม่ทรัพย์หุ้นระยะยาว สําหรับรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 มายังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษทัฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน 
โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
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ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ี สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 มิถุนายนมิถุนายน  25562556  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 3131  พฤษภาคมพฤษภาคม  25572557  

ในรอบบัญชีของกองทุน  นับตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 ดัชนตีลาดหลักทรัพย์ฯ 
ปรับตัวลดลงจากระดับ 1,562.07 จุด มาปิดท่ีระดับ 1,415.73 จุด หรือเป็นการลดลง 9.37% มีปริมาณการซื้อ
ขายเฉลี่ยต่อวันอยูท่ี่ระดับ 37,262 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย และบัญชีบริษัท
หลักทรัพย์ เป็นผู้ซ้ือสุทธิมูลค่า 101,653 ล้านบาท 104,418 ล้านบาท และ 7,424 ล้านบาท ตามลําดับ ขณะท่ี
นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิมูลค่า 213,495 ล้านบาท 

เดือนมิถุนายน 2556 ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องจากเดือนพฤษภาคมด้วยความกังวลต่อโอกาสการชะลอและ
ยุติโครงการ QE ของ FED โดยการประชุม FED ในวันท่ี 18 - 19 มิถุนายน สร้างสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ด้วยการปรับเพ่ิมประมาณการ GDP ในปีนี้ข้ึนเป็น 3.0 - 3.5% จาก 2.9 - 3.4% ในการประเมินเดือน
มีนาคม และลดคาดการณ์อัตราการว่างงานเป็น 7.2 - 7.3% ลดลงจาก 7.3 - 7.5% ท่ีประเมินไว้เม่ือเดือนมีนาคม 
พร้อมกับส่งสัญญาณชะลอ QE ภายในสิ้นปีนี้ และจะยุติลงภายในกลางปี 2557 นอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจจีน
ออกมาเชิงลบไม่ว่าจะเป็นยอดการส่งออกเดือนพฤษภาคม ท่ีเพ่ิมข้ึนเพียง 1.0% YoY เท่านั้น เป็นตัวเลขการ
เติบโตท่ีต่ําสุดในรอบ 10 เดือน ชะลอตัวลงจากเดือนเมษายน ท่ีเพ่ิมข้ึน 14.7% YoY พร้อมด้วยดัชนี HSBC 
Flash PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนายน ทําระดับต่ําสุดในรอบ 9 เดือนท่ี 48.3 จุด สะท้อนถึงการหดตัว อีกท้ัง
อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารของจีนทะยานสูงข้ึนทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สร้างความกังวลต่อการขาด
สภาพคล่องในตลาดเงินและเศรษฐกิจของจีน 

ตลาดหุ้นไทยเดือนกรกฎาคมให้ผลตอบแทนติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 3 SET Index แกว่งตัวในกรอบ 
1,380 - 1,510 จุด ก่อนจะปิดสิ้นเดือนท่ี 1,423.14 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลง 1.98% นักลงทุนต่างชาติ
กลับมาซื้อสุทธิ 5,705 ลา้นบาท หลังจากขายอย่างต่อเนื่องและรุนแรงในไตรมาสท่ี 2  ดัชนีปรับตัวลงในช่วงวันท่ี 
1 - 10 กรกฎาคม จากความกังวลต่อโอกาสการชะลอและยุติโครงการ QE ของ FED ต่อเนื่องจากเดือนมิถุนายน 
อีกท้ังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนมิถุนายน ของสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 195,000 ตําแหน่ง สูงกว่าท่ีตลาด
คาด ยิ่งเป็นการเพ่ิมน้ําหนักของโอกาสชะลอ QE ของ FED นอกจากประเด็นดังกล่าว ตลาดยังถูกกดดันด้วย
ตัวเลขเศรษฐกิจจีนท่ีออกมาเชิงลบอย่างต่อเนื่อง และการปรับลด GDP โลกลงเหลือ 3.1% ในปี 2556 และ 3.8% 
ในปี 2557 ของ IMF ในช่วงวันท่ี 11 - 23 กรกฎาคม ตลาดหุ้นมีการฟ้ืนตัว โดยข้ึนไปทําระดับปิดสูงสุดท่ี 
1,513.31 จุด ในวันท่ี 23 กรกฎาคม จากรายงานประชุม FED เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม ท่ีคณะกรรมการ FED 
ต้องการเห็นสัญญาณเชิงบวกต่อการจ้างงานก่อนตัดสินใจชะลอ QE อีกท้ังการปราศรัยของนาย Bernanke เม่ือ
วันท่ี 17 กรกฎาคม ส่งสัญญาณว่าการเปลี่ยนแปลง QE นั้นจะไม่มีการกําหนดข้ึนเป็นการล่วงหน้า ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับ
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และสภาพคล่องทางการเงินในตลาดการเงิน อย่างไรก็ตาม ดัชนี
กลับมาปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายเดือนจากปัจจัยลบภายในประเทศ เริม่ต้นเม่ือ คปก. เตือนการเดินหน้า
ร่างพรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท อาจขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ รัฐบาลควรกลับไปทําประชาพิจารณ์ก่อนเดินหน้า
โครงการดังกล่าว อีกท้ังการปรับลดเป้าหมายอัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ของ ธปท. ลงเหลือ 4.2%  
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จากเดิม 5.1% ตามมาด้วยประเด็นเสี่ยงทางการเมือง ท้ังประเด็นการจํานําข้าว รวมถึงเม่ือรัฐบาลกําหนดตาราง 
เวลาการพิจารณาร่างพรบ. ปรองดอง และร่างพรบ. เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ท่ีจะนําเข้าสู่สภาฯ ในเดือนสิงหาคม 

ตลาดหุ้นไทยเดือนสิงหาคมให้ผลตอบแทนติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4 SET Index ปรับตัวลงแรงจนมา
ปิดท่ี 1,294.30 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลง 9.05% นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิ 39,755 ล้านบาท 
หลังจากหยุดพักการขายไปในเดือนกรกฎาคม ดัชนีมีการเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway ในช่วงครึ่งแรกของ
เดือน ปัจจัยการเมืองไทยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดฯ มากนัก เนื่องจากยังคงไม่มีความรุนแรงท่ีเกิดจากการ
ชุมนุมของกลุ่มท่ีต่อต้านรัฐบาล ในขณะท่ีความขัดแย้งของรัฐบาลและฝ่ายค้านในสภาฯ ยังคงดําเนินต่อไป แต่
รัฐบาลก็ยังคงสามารถผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมผ่านวาระท่ี 1 ไปได้ อย่างไรก็ตาม ดัชนีปรับตัวลงแรง
ในช่วงปลายเดือน เม่ือ GDP ใน 2Q56 ของไทยออกมาเพียง 2.8% YoY เท่านั้น ต่ํากว่าท่ี Bloomberg 
Consensus คาดท่ี 3.3% YoY และหดตัว 0.3% QoQ ซึ่งเป็นการชะลอตัว QoQ เป็นไตรมาสท่ี 2 ถือเป็นการ
เกิด Technical Recession โดยเป็นประเทศแรกในเอเชีย รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังยังมีความ
อ่อนแออยูม่าก บวกกับค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าทําระดับต่ําสุดในรอบกว่า 3 ปี ท่ี 32.16 บาท/US$ เม่ือวันท่ี 28 
สิงหาคม และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย อายุ 10 ปี สูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2552 ท่ี 4.41% ณ วันเดียวกัน 
แสดงให้เห็นถึงเงินทุนไหลออกจากประเทศไทยต่อเนื่อง นอกจากนี้แรงกดดันจากกรณีอินโดนีเซียเผชิญกับความ
เสี่ยงต่อเศรษฐกิจมากข้ึน จากค่าเงินรูเปียะทําระดับอ่อนค่าสุด และเป็นผลลบต่อเงินเฟ้อท่ีสูงจากราคาน้ํามันท่ี
สูงข้ึน กดดันตลาดหุ้นอ่ืนๆในกลุ่ม TIP อย่างฟิลิปปินส์และไทย ขณะท่ีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปส่ง
สัญญาณฟ้ืนตัวต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นอัตราการว่างงานเดือนกรกฎาคม ของสหรัฐฯ ท่ีลดลงมาอยู่ท่ี 7.4% รวมท้ัง 
GDP ในยูโรโซนท่ีขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาส โดยเพ่ิมข้ึน 0.3% QoQ สะท้อนถึงการฟ้ืนตัวอย่างค่อย
เป็นค่อยไปของกลุ่มยูโรโซน นอกจากนี้รายงานการประชุม FED เดือนกรกฎาคม พบว่าประธาน FED ในแต่ละ
เขตเห็นด้วยกับการชะลอ QE ภายในช่วงปลายปีนี ้ ประเด็นข้างต้นทําให้เกิดการปรับพอร์ตจากตลาดหุ้น EM สู ่
DM ส่งผลให้กระแสเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นเอเชียเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง 

ตลาดหุ้นไทยเดือนกันยายนปรับตัวข้ึนแรงในช่วงครึ่งแรกของเดือน ก่อนจะลดช่วงบวกลงในช่วงครึ่งหลัง 
จากกระแสเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นเอเชียเกิดใหม่ต่อประเด็น QE ท่ีมีภาพเป็นบวกมากข้ึน และ
ตัวเลขเศรษฐกิจจีนท่ีออกมาดีต่อเนื่อง SET Index ปรับตัวข้ึนมาปิดท่ี 1,383.16 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัว
เพ่ิมข้ึน 6.87% นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ 9,666 ล้านบาท ประเด็นการลดวงเงิน QE ของ FED กลับมามี
บทบาทสําคัญอีกครั้งในเดือนกันยายน เริ่มต้นด้วยแรงเก็งกําไรต่อการประชุม FED ว่าอาจลด QE ไม่ถึง US$2.0 
หม่ืนล้าน/เดือน ตามท่ีตลาดกังวลในช่วงก่อนหน้า ตามมาด้วยการประกาศถอนตัวจากการชิงตําแหน่งประธาน 
FED คนใหม่ของนาย Summer ผู้มีแนวคิดการชะลอวงเงิน QE ให้เร็วท่ีสุด ทําให้โอกาสของการลดวงเงินอย่าง
รวดเร็วมีน้ําหนักน้อยลง อีกท้ังเม่ือ FED คงวงเงิน QE ท่ี US$8.5 หม่ืนล้าน/เดือน ในการประชุมในวันท่ี 18 - 19 
กันยายน สวนทางกับท่ีตลาดคาด ผลักดัน SET Index ทําระดับสูงสุดของเดือนท่ี 1,489.06 จุด ในวันท่ี 19 
กันยายน นอกจากนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจจีนท่ีออกออกมาเชิงบวกต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน
สิงหาคม ท่ีทําระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือนและดีกว่าท่ีตลาดคาดอยู่ท่ีระดับ 51.00 จุด อีกท้ังสอดคล้องกับดัชนี 
HSBC PMI ภาคการผลิตท่ีขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือนปิดท่ี 50.1 จุด ตามมาด้วยยอดการส่งออกท่ี
ขยายตัวมากถึง 7.2% YoY ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม ท่ีขยายตัวมากสุดในรอบ 17 เดือน รวมถึง 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 99 -44--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพ่ิมทรัพย์หุ้นระยะยาวกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพ่ิมทรัพย์หุ้นระยะยาว  
 

 
 

การลงทุนสินทรัพย์ถาวร ยอดค้าปลีกขยายตัวมากกว่าท่ีตลาดคาด สร้างบรรยากาศการลงทุนเชิงบวกในเอเชีย 
อย่างไรก็ตาม เม่ือสภาฯ ผ่านร่างพรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท วาระ 2 และ 3 เกิด Sell on Fact ในกลุ่มรับเหมา
ก่อสร้าง กอปรกับความกังวลในประเด็นการตกลงกันไม่ได้เก่ียวกับเรื่องงบประมาณรายจ่ายในส่วนของการประกัน
สุขภาพของสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดแรงขายทํากําไรกดให้ดัชนีลดช่วงบวกลงมาปิดท่ีระดับ 1,386.16 จุด 

ตลาดหุ้นไทยเดือนตุลาคมนับได้ว่าเป็นอีกเดือนท่ีมีความผันผวนสูง โดยมีการปรับตัวข้ึนในช่วงครึ่งแรก
ของเดือนก่อนจะลดช่วงบวกลงในช่วงครึ่งหลัง จากความคาดหวังเชิงบวกว่าสภาคองเกรสจะได้ข้อสรุปทันเส้นตาย 
พร้อมกับโอกาสของการคง QE ในช่วงท่ีเหลือของปีนี้ ก่อนจะถูกปัจจัยการเมืองในประเทศกลับมากดดันการลงทุน
ในช่วงปลายเดือน SET Index ปรับตัวข้ึนมาปิดท่ี 1,442.88 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 4.32% นักลงทุน
ต่างชาติกลับมาขายสุทธิเล็กน้อยท่ี 494 ล้านบาท ในช่วงครึ่งแรกของเดือน แม้ว่าจะมีประเด็นของสหรัฐฯ ในส่วน
ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 และเพดานก่อหนี้สาธารณะ เริ่มต้นด้วยสภาคองเกรสสหรัฐฯ ไม่ได้
ข้อสรุปงบประมาณ ด้วยเงื่อนไขหลักคือการชะลอการใช้โครงการ Obamacare ออกไป ทําให้หน่วยงานราชการ
ในสหรัฐฯ เริ่มทยอยปิดทําการลงตั้งแตว่ันท่ี 1 ตุลาคม พร้อมด้วยความเสี่ยงต่อการผิดนัดชําระหนี้ของสหรัฐฯ ท่ี
ใกล้เข้าสู่เส้นตายในวันท่ี 17 ตุลาคม อย่างไรก็ตาม ด้วยความคาดหวังเชิงบวกว่า สภาคองเกรสจะได้ข้อสรุปทัน
เส้นตาย พร้อมกับโอกาสการชะลอ QE ภายในปีนี้มีน้ําหนักลดลง ส่งผลให้ดัชนีสามารถไต่ระดับข้ึนได้ และเม่ือ
วันท่ี 16 ตุลาคม สภาคองเกรสสหรัฐฯ โหวตรับแผนการขยายเพดานก่อหนี้ฯ ออกไปจนถึงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 
2557 รวมไปถึงงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการบริหารประเทศไปจนถึงวันท่ี 15 มกราคม 2557 สิ้นสุดการปิด
หน่วยงานราชการท่ียาวนานถึง 16 วัน และหลีกเลี่ยงการผิดนัดชําระหนี้ของสหรัฐฯ ผลักดัน SET Index ทํา
ระดับปิดสูงสุดของเดือนท่ี 1,484.72 จุด ในวันท่ี 18 ตุลาคม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยการเมืองในประเทศกลับมา
กดดันตลาดหุ้นไทยในช่วงปลายเดือน เม่ือคณะกรรมาธิการฯ แก้ไขร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ทําให้กลายเป็น
ประเด็นเสี่ยงทางการเมือง กอปรกับยอดการส่งออกเดือนกันยายนของไทย หดตัวแรงถึง 7.10% YoY สวนทางกับ
ท่ีตลาดคาดว่าจะขยายตัว 0.50% YoY และการปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้และปี
หน้าลงโดย ธปท. ส่งผลให้ดัชนีลดช่วงบวกลงมาปิดสิ้นเดือนท่ี 1,442.88 จุด 

ตลาดหุ้นไทยเดือนพฤศจิกายนปรับตัวลงจากประเด็นการเมืองภายในประเทศเป็นหลัก ปิดท่ี 1,371.13 
จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลง 4.97% นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 49,665 ล้านบาท ประเด็นการเมือง
ภายในประเทศเริ่มต้นเม่ือสภาฯ ได้ผ่านการพิจารณาวาระ 2-3 ของร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ฉบับแปรญัตติ 
ส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวจากกลุ่มผู้ชุมนุม แม้ว่า SET Index จะมีการฟ้ืนตัวได้บ้างหลังประธานวุฒิสภา นาย
นิคม แถลงว่า สว. เตรียมคว่ําร่างกฎหมายดังกล่าว รวมถึงนายกรัฐมนตรีและพรรคเพ่ือไทยออกมายืนยันจะไม่นํา
ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฉบับแปรญัตติมาพิจารณาหลัง 180 วัน หากวุฒิสภาโหวตไม่รับร่าง อย่างไรก็ตาม การ
ฟ้ืนตัวของตลาดหุ้นไทยเป็นเพียงการฟ้ืนตัวในระยะสั้น เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้น้ําหนักต่อประเด็นดังกล่าว 
และยังคงปักหลักชุมนุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการยกระดับการชุมนุมด้วยการประกาศมาตรการอารยะขัดขืน 
และดาวกระจายไปยังสถานท่ีต่างๆ เพ่ือกดดันหน่วยงานราชการ และสามารถเข้ายึดสถานท่ีราชการ เช่น สํานัก
งบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์ และกระทรวงการคลัง เป็นต้น สร้างความกังวลต่อความยืดเยื้อและรุนแรงทาง
การเมือง ขณะท่ีการเมืองในสภามีความเคลื่อนไหวเช่นกัน โดยมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และ 3 
รัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี 26 - 27 พฤศจิกายน นอกจากประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจของไทยมีปัจจัยพ้ืนฐานท่ี 
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อ่อนแอลงด้วย หลังตัวเลขการส่งออกเดือนตุลาคม หดตัวลงเป็นเดือนท่ี 2 ติดต่อกันและต่ํากว่าคาดของตลาด 
บวกกับ ธปท. ปรับลด GDP ปีนี้และปีหน้าลงเหลือ 3.0% และ 4.0% อีกท้ังทิศทางค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่า แม้ว่า 
กนง. จะตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 2.25% จากเดิม 2.50%  

ตลาดหุ้นไทยเริ่มต้นเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2556 ด้วยประเด็นทางการเมืองท่ีเข้มข้น เม่ือเกิดการปะทะ
ระหว่างกลุ่มนปช. และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง จนเกิดการเสียชีวิตและ สตช. เริ่มใช้แก๊สน้ําตา ยิงเข้าสู่
กลุ่มผู้ชุนนุมอย่างต่อเนื่องในช่วงวันท่ี 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พร้อมกับการยกระดับการชุมนุมเพ่ือกดดัน
รัฐบาลรักษาการอย่างต่อเนื่องในวันท่ี 9 ธันวาคม และ 22 ธันวาคม ส่งผลให้นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ 
ประกาศยุบสภาในวันท่ี 9 ธันวาคม แต่กลุ่มผู้ประท้วงยังคงเดินหน้ากดดันรัฐบาลรักษาการต่อไป นอกจากนี้ กกต. 
มีมติเสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งในวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2557 ออกไป สถานการณ์การเมืองท่ีส่อเค้ายืดเยื้อ ต่างชาติ
ลดน้ําหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังมูลค่าการซื้อขายเบาบาง เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาว
ของตลาดหุ้นไทย ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลงแรง ขณะท่ีประเด็นต่างประเทศมีบทบาทเพียงจํากัดเม่ือเฟดตัดสินใจลด
วงเงิน QE ในการประชุมวันท่ี 18 ธันวาคม US$1.0 หม่ืนล้าน/เดือน เหลือ US$7.5 หม่ืนล้าน/เดือน จากเดิม 
US$8.5 หม่ืนล้าน/เดือน อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีนักลงทุนท่ัวโลกประเมินไว้ก่อนแล้ว โดย SET 
INDEX ปิดท่ี 1,298.71 จุด ณ วันท่ี 27 ธันวาคม โดยปรับตัวลง 72.42 จุดหรือ -5.28% MTD 

ตลาดหุ้นไทยเดือนมกราคม 2557 นับได้ว่าเป็นอีกเดือนท่ีมีความผันผวนสูง พร้อมกับมูลค่าการซื้อขายท่ี
เบาบาง SET Index ปรับตัวลงมาปิดท่ี 1,274.28 จุด หรอืคิดเป็นการปรับตัวลดลง 1.88% นักลงทุนต่างชาติขาย
สุทธิ 14,382 ล้านบาท เริ่มต้นปี 2557 ด้วยความกังวลทางการเมืองท่ีต่อเนื่องมาจากปลายเดือนธันวาคม 2556 
ในประเด็นการไม่มีผู้สมัครลงเลือกตั้ง ส.ส. แบบเขตเลือกตั้งจํานวนถึง 28 เขต อันจะส่งผลให้ไม่สามารถเปิด
ประชุมสภาฯ ได้ กอปรกับแรงขายของกองทุนในประเทศ ส่งผลให้ SET Index ปรับตัวลงทําระดับปิดต่ําสุดของ
เดือนท่ี 1,224.62 จุด ในวันท่ี 3 มกราคม ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมือง จากการประกาศปิดกรุงเทพฯ 
ของกลุ่ม กปปส. นับตั้งแต่วันท่ี 13 มกราคม รวมถึงการปิดถนนของกลุ่มชาวนา จากการท่ีรัฐบาลรักษาการไม่ได้
จ่ายเงินค่าจํานําข้าวหลังครบกําหนดในวันท่ี 15 มกราคม ตามท่ียืนยันไว้ พร้อมกับเหตุการณ์การปาระเบิดเข้าใส่
กลุ่มผู้ชุมนุมท่ีถนนบรรทัดทอง รวมถึงพบระเบิดในสถานท่ีชุมนมุหลายจุด ส่งผลให้รัฐบาลรักษาการประกาศใช้ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ประทะกันในการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันท่ี 26 มกราคม ส่งผลให้มี
ผู้เสียชีวิต 1 ราย และการปิดล้อมของกลุ่ม กปปส. ทําให้มี 89 เขตของการเลือกตั้งล่วงหน้าท้ังหมด 375 เขต หรือ
คิดเป็นประมาณ 23% ไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ แต่ทว่าตลาดกลับปรับตัวข้ึนได้ นับตั้งแต่วันท่ี 6 
มกราคม จนข้ึนไปทําระดับปิดสูงสุดของเดือนท่ี 1,314.63 จุด ในวันท่ี 24 มกราคม ดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้ง
ในสัปดาห์สุดท้าย หลังตัวเลขเศรษฐกิจจีนท่ีรายงานออกมา ส่งสัญญาณชะลอตัวลง ประกอบกับความกังวลต่อ
เสถียรภาพของค่าเงินของประเทศเกิดใหม่ ได้แก่ อาร์เจนติน่า และตุรกี สร้างความกังวลต่อเศรษฐกิจของประเทศ
เกิดใหม่ 

เดือนกุมภาพันธ์ตลาดหุ้นไทยฟ้ืนตัวครั้งแรกในรอบ 4 เดือน นับตั้งแต่เริ่มมีการชุมนุมทางการเมืองในช่วง
ปลายเดือนตุลาคม 2556 SET Index ปรับตัวข้ึนมาปิดท่ี 1,325.33 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 4.01% 
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่ออีก 23,752 ล้านบาท ประเด็นการเมืองในประเทศยังคงมีบทบาทสําคัญในเดือน
กุมภาพันธ์ ต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4 โดยในช่วงครึ่งเดือนแรก ดัชนีไต่ระดับข้ึนอย่างตอ่เนื่อง ด้วยสถานการณ์ทาง 
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การเมืองท่ีไม่เกิดความรุนแรง แม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว กอปรกับแรงหนุนจากการท่ีตลาด
หุ้นเกิดใหม่ฟ้ืนตัวโดยเฉพาะกลุ่ม TIPs หลังจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อประเทศตุรกี อาร์เจนตินา รวมถึง
อินโดนีเซีย ผลักดันให้ดัชนีทะลุแนวต้าน 1,330 จุด ไปทําจุดสูงสุดของเดือนท่ี 1,332.37 จุด เม่ือวันท่ี 17 
กุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม ประเด็นทางการเมืองเริ่มมีความเข้มข้นข้ึนในช่วงครึ่งหลังของเดือน เม่ือ ศรส. เริ่มเข้า
ขอคืนพ้ืนท่ี 5 จุด จนเกิดการประทะท่ีสะพานผ่านฟ้าในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 5 คน และ
บาดเจ็บจํานวน 65 คน พร้อมกับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม กปปส. และชาวนา ท่ีมุ่งเน้นขอพบนายกฯรักษาการ ยิ่ง
ลักษณ์ อีกท้ังยังมีการท่ี กปปส. เริ่มกดดันกลุ่มธุรกิจท่ีถูกตีความว่าเป็นท่อน้ําเลี้ยงให้กับตระกูลชินวัตร ตามมา
ด้วยการเกิดเหตุระเบิดพ้ืนท่ีเวทีชุมนุม กปปส. แยกราชประสงค์ ส่งผลให้ SET Index ปรับตัวลดช่วงบวกลงจนมา
ปิดสิ้นเดือนท่ี 1,325.33 จุด 

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวข้ึนต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 2 ด้วยประเด็นการเมืองท่ีคลายตัวนับตั้งแต่เริ่มเข้าสู่เดือน
มีนาคม SET Index ปรับตัวข้ึนมาปิดท่ี 1,376.26 จดุ หรือคิดเป็นการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 3.84% นักลงทุนต่างชาติ
กลับมาซื้อสุทธิ 15,079 ล้านบาท เริ่มต้นเดือนมีนาคม ด้วยการประกาศยกเลิก Bangkok Shutdown ของกลุ่ม 
กปปส. โดยการรวม 4 เวที เป็น 1 เดียวท่ีสวนลุมพินี ทําให้แรงกดดันต่อบรรยากาศการท่องเท่ียว และภาพรวม
เศรษฐกิจในใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ ปรับตัวดีข้ึน พร้อมกับสร้างแรงเก็งกําไรต่อโอกาสของการยกเลิก พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน และใช้ พ.ร.บ. ความม่ันคงแทน ช่วยสร้าง Sentiment เชิงบวกให้กับตลาดหุ้นไทย แม้ว่าประเด็นทางการ
เมืองจะยังไม่ยุติก็ตาม กอปรกับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนต่างชาติท่ีกลบัมาซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยเป็นครั้งแรกใน
รอบ 4 เดือน ผลักดันดัชนีไต่ระดับข้ึนทดสอบ 1,380 จุด ในช่วงกลางเดือน หลังจากข้ึนทดสอบระดับดังกล่าวแล้ว
ไม่สามารถผ่านไปได้ ดัชนีมีการพักฐานช่วงสั้น จากการท่ีประเด็นการเมืองกลับมามีน้ําหนักอีกครั้ง หลังศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ เป็นโมฆะ และความเคลื่อนไหวของกลุ่ม นปช. ท่ีจะมีการนัด
รวมพลครั้งใหญ่ในวันท่ี 5 เมษายน รวมไปถึงปัจจัยต่างประเทศท่ีเข้ามากดดันตลาด ไม่ว่าจะเป็นความกังวลต่อ
สถานการณ์ในยูเครน-รัสเซีย และการประชุม FED ท่ีส่งสัญญาณข้ึนอัตราดอกเบีย้นโยบายหลังจากสิ้นสุด QE ใน 
6 เดือน อย่างไรก็ตาม SET Index มีการดีดกลับในช่วงปลายเดือน ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการทํา Window 
Dressing ปิดไตรมาสท่ี 1 จนมาปิดสิ้นเดือนท่ี 1,376.26 จุด 

ในเดือนเมษายนยังคงปรับตัวข้ึนต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 3 จากกระแสเงินทุนต่างชาตท่ีิไหลเข้าสู่ตลาดหุ้น
เอเชียเกิดใหม่รวมถึงตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง SET Index ปรับตัวข้ึนมาปิดท่ี 1,414.94 จุด หรือคิดเป็นการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 2.81% นักลงทุนต่างชาติซ้ือสุทธิต่อจากเดือนท่ีแล้วอีก 19,686 ล้านบาท โดยท่ีภาพรวมเศรษฐกิจ
โลกท่ียังเปราะบางสร้างแรงเก็งกําไร หลังธนาคารกลางท่ัวโลกส่งสัญญาณพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ได้แก่
ประธาน ECB เปิดเผยว่าพร้อมอัดฉีดสภาพคล่องทางการเงินส่วนเกิน เพ่ือแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อต่ําและอัตราการ
ว่างงานสูง และ BOJ อาจพิจารณาเพ่ิมวงเงินอัดฉีดสภาพคล่องทางการเงินส่วนเกินจากปัจจุบันท่ี 70 ล้านล้านเยน
ต่อปี เพ่ือแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อในระดับต่ําและกระตุ้นเศรษฐกิจในทางอ้อม รวมถึง PBOC หลังเศรษฐกิจใน 1Q57 
ขยายตัว 7.4% YoY ต่ําสุดในรอบ 6 ไตรมาส ประกอบกับตัวเลขภาคการผลิตและส่งออกท่ีส่งสัญญาณชะลอตัว 
ท้ังนี้จีนได้มีการผ่อนคลายนโยบายการคลังและการเงิน ได้แก่ แผนการลงทุนก่อสร้างรางรถไฟเข้าไปในพ้ืนท่ีท่ีมี
การพัฒนาต่ํา และการประกาศลด RRR ของธนาคารท้องถ่ินบางแห่ง ขณะท่ีประเด็นการเมืองภายในประเทศใน 
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เดือนเมษายน เป็นเพียงการรอพัฒนาการ หลังคําวินิจฉัยต่อกรณีโครงการรับจํานําข้าวและกรณีโยกย้ายนายถวิล 
เปลี่ยนสี รวมไปถึงความชัดเจนต่อการเลือกตั้งครั้งใหม่ ล้วนถูกเลื่อนออกไปในช่วงเดือนพฤษภาคม 

เดือนพฤษภาคมเป็นอีกเดือนท่ีการเมืองกลับมามีน้ําหนักอย่างมากต่อตลาดหุ้นไทย หลังปัจจัยดังกล่าวลด
บทบาทลงไปในเดือนเมษายน SET Index ทรงตัว ปิดท่ี 1,415.73 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 0.06% นัก
ลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นด้านขาย โดยมียอดขายสุทธิสูงถึง 33,890 ล้านบาทเริ่มต้นประเด็นสําคัญเม่ือศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายกฯ รักษาการ ยิ่งลักษณ์ และ รมว. ท่ีอยู่ใน ครม. ชุดพิจารณากรณีโยกย้าย นายถวิล 
เปลี่ยนสี ต้องพ้นสภาพ ในวันท่ี 7 พฤษภาคม ส่งผลให้ ครม.รักษาการ มีมติให้ นายนิวัฒน์ธํารงค์ เข้ารักษาการ 
นายกฯ แทน ตามมาด้วยการชี้มูลความผิดนายกฯ รักษาการ ยิ่งลักษณ์ กรณีทุจริตโครงการรับจํานําข้าว ส่งผลให้
ท้ัง กปปส. และ นปช. นัดชุมนุมใหญ่ในวันท่ี 9 และ 10 พฤษภาคม ตามลําดับ สร้างแรงกดดันการลงทุนในตลาด
หุ้นไทย จนมีการปรับตัวลดลงไปทําระดับปิดต่ําสุดท่ี 1,375.14 จุด ในวันท่ี 12 พฤษภาคม ดัชนีสามารถฟ้ืนตัวได้
บ้างหลังการชุมนุมใหญ่ของ กปปส. และ นปช. ไม่มีเหตุการณ์รุนแรง กอปรกับสัญญาณบวกจากการเริ่มเห็นการ
เจรจาระหว่างฝ่ายต่างๆ แต่ทว่าเม่ือข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเป็นเพียงกรอบกว้างๆ ยังคงไม่ได้ข้อสรุป ส่งผล
ให้กลุ่มท่ีมีความเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่างกันตัดสินใจยกระดับการชุมนุม สร้างความเสี่ยงต่อโอกาสท่ีจะเกิด
เหตุการณ์ประทะและความรุนแรงข้ึน นําไปสู่การท่ี ผบ.ทบ. ประกาศใช้กฎอัยการศึกเพ่ือควบคุมสถานการณ์ 
ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวนัท่ี 20 พฤษภาคม และได้เชิญฝ่ายต่างๆ ได้แก่ กปปส. นปช. พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพ่ือ
ไทย กกต. รัฐบาลรักษาการ รวมถึงพยานอย่างรองประธานวุฒิสภา เข้าหารือเพ่ือหาทางออกของประเทศ อย่างไร
ก็ตาม เม่ือการประชุมไม่สามารถหาข้อสรุปร่วม คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงประกาศทํารัฐประหารยึดอํานาจ
รัฐ ในช่วงบ่ายวันท่ี 22 พฤษภาคม หลังเกิดรัฐประหาร SET Index ปรับตัวลดลงย้อนกลับไปแถว 1,375 จุดอีก
ครั้ง ก่อนจะดีดกลับข้ึนได้ใหม่จนมาปิดท่ี 1,415.73 จุด จากการท่ีนักลงทุนเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของ
การคลี่คลายปัญหาการเมืองได ้
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รายละเอียรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((31 31 พฤษภาคมพฤษภาคม  25572557))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 116,909,167.00 94.16 

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ     113,532,555.00 91.44 

ธุรกิจการเกษตร 
บมจ.จีเอฟพีที                                  GFPT 11,500 155,250.00 0.13 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 
บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร CPF 118,100 3,277,275.00 2.64 
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล   MINT 82,400 2,142,400.00 1.73 
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป M 15,200 866,400.00 0.70 
บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส ์ TUF 9,000 612,000.00 0.49 

เงินทุนและหลักทรัพย์ 
บมจ.ศรสีวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 SAWAD 28,400 411,800.00 0.33 

ธนาคาร 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย   KBANK 32,200 6,037,500.00 4.86 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย                                KTB 195,800 3,700,620.00 2.98 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                                BBL 13,700 2,534,500.00 2.04 
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์                             SCB 10,300 1,637,700.00 1.32 
บมจ.ธนาคารทหารไทย                               TMB 326,600 751,180.00 0.60 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 84,945 5,839,968.75 4.70 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
บมจ.เซ็นทรลัพัฒนา                              CPN 76,300 3,586,100.00 2.89 
บมจ.ศุภาลัย                                   SPALI 85,100 1,676,470.00 1.35 
บมจ.เหมราชพัฒนาท่ีดิน                           HEMRAJ 362,200 1,274,944.00 1.03 
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดค์อนสตรคัช่ัน STEC 53,000 1,166,000.00 0.94 
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์                  LPN 57,800 930,580.00 0.75 
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส ์ LH 78,500 761,450.00 0.61 
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน WHA 22,115 613,691.25 0.49 
บมจ.บางกอกแลนด ์ BLAND 232,400 374,164.00 0.30 
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน AMATA 15,900 254,400.00 0.20 
บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรช่ัน TTCL 4,600 182,850.00 0.15 
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท   PS 2,300 58,075.00 0.05 
บมจ.ควอลติี้เฮา้ส ์                              QH 6,400 21,632.00 0.02 
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    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

วัสดุก่อสร้าง 
บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ   STPI 259,500 5,683,050.00 4.58 
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                              SCC 13,400 5,601,200.00 4.51 

พลังงานและสาธารณูปโภค 
บมจ.ปตท.   PTT 13,700 4,027,800.00 3.24 
บมจ.ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม                 PTTEP 22,700 3,484,450.00 2.81 
บมจ.บางจากปิโตรเลียม                          BCP 63,800 1,914,000.00 1.54 
บมจ.ผลิตไฟฟ้า                                 EGCO 3,900 512,850.00 0.41 

การแพทย์ 
 บมจ.กรุงเทพดุสติเวชการ   BGH 233,600 3,877,760.00 3.12 
บมจ.บางกอก เชน ฮอทปิทอล BCH 12,200 95,770.00 0.08 

การท่องเท่ียวและสันทนาการ 
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                       CENTEL 8,000 258,000.00 0.21 

ขนส่งและโลจิสติกส ์
บมจ.บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส ์ BTS 595,000 5,027,750.00 4.05 
บมจ.ท่าอากาศยานไทย   AOT 17,600 3,300,000.00 2.66 
บมจ.โทรเีซนไทย เอเยนตซ์ีส ์  TTA 63,300 1,316,640.00 1.06 
บมจ.เอเชีย เอวิเอช่ัน AAV 105,500 417,780.00 0.34 

พาณิชย์ 
บมจ.ซีพี ออลล ์ CPALL 107,900 4,909,450.00 3.95 
บมจ.แม็คกรุ๊ป MC 20,200 369,660.00 0.30 
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน                       ROBINS 1,500 86,250.00 0.07 

สื่อและสิ่งพิมพ์ 
บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 31,033 391,015.80 0.31 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส ์ INTUCH 119,700 8,887,725.00 7.16 
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                    ADVANC 32,900 7,534,100.00 6.07 
บมจ.จัสมิน อินเตอรเ์นช่ันแนล   JAS 877,600 6,933,040.00 5.58 
บมจ.ไทยคม THCOM 115,400 4,500,600.00 3.62 
บมจ.สามารถคอร์ปอเรช่ัน   SAMART 86,200 1,715,380.00 1.38 

ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 
บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ CGD 3,092,800 3,804,144.00 3.06 
บมจ.วันทูวัน คอนแทคส ์ OTO 2,323 17,190.20 0.01 

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ     83,772.00 0.07 

บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ - W3 LH-W3 14,320 83,772.00 0.07 
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    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

หน่วยลงทุน     3,292,840.00 2.65 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
ซ.ีพี.ทาวเวอร ์โกรท CPTGF 344,800 3,292,840.00 2.65 

เงินฝากธนาคาร     7,976,178.85 6.42 

ทรัพย์สินอื่น     2,302,401.79 1.85 

หนี้สินอืน่     (3,022,185.71) (2.43) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ     124,165,561.93 100.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     26.1106 บาท 

หมายเหต:ุ บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
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ผลการดําเนินงานย้อนหลังผลการดําเนินงานย้อนหลัง  

ผลการดําเนินงานสิ้นสุด  
ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 

3 เดือน 
(28 ก.พ. 57) 

6 เดือน 
(29 พ.ย. 56) 

1 ปี 
(31 พ.ค. 56) 

3 ปี 
(3 มิ.ย. 54) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 
เพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว 6.13 1.82 -18.23 39.34 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ 6.82 3.25 -9.37 33.83 

หมายเหตุ: 

- กองทุนเปดิเอ็มเอฟซีเพ่ิมทรัพย์หุน้ระยะยาว มิได้รับการรับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขายหรอืเก่ียวข้องในทางใดๆ 
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) และตลาดหลักทรัพย์ไมไ่ด้ให้คาํรับรอง รบัประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง
หรือปริยายในการใช้ SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย”์) ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพย์เปน็ผู้จัดทําและคํานวณ
ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลกัทรพัย์ โดยตลาดหลักทรัพยไ์มร่ับผดิชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลใดจาก
การใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพยไ์ม่รับผิดชอบในความผิดพลาดท่ีเกิดจากการคํานวณดัชนี
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย ์

- “SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC) 

  
การจ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผล  

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพ่ิมทรัพย์หุ้นระยะยาว มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนรายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 331 1 พฤษภาคมพฤษภาคม  25572557  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ    
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 7,976,178.85 6.42 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) - - 

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

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

  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้ค้ํา/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ 
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว   

มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

    ผู้สลักหลัง   TRIS FITCH (บาท) (บาท) 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบ ี - - - - - 
                       

5,891,608.77  

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ - - - - - 
                       

2,084,570.08  
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รายละเอียดค่ารายละเอียดค่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  

สําหรับรอบปีบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี  ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  11  มิถุนายนมิถุนายน  25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 พฤษภาคม พฤษภาคม 22555577  

 ชื่อบริษัท ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป 140,214.80 23.23 

2 บล. ทิสโก้ 70,517.08 11.68 

3 บมจ. หลักทรัพย ์บัวหลวง 53,799.95 8.91 

4 บมจ. หลักทรัพย ์เอเซีย พลสั 44,513.29 7.38 

5 บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรสั 36,953.03 6.12 

6 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 34,551.17 5.72 

7 บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย) 31,801.13 5.27 

8 บมจ.หลักทรัพย ์เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 26,538.36 4.40 

9 บล. ไทยพาณิชย ์ 24,576.11 4.07 

10 บมจ. หลักทรัพย ์ภัทร 24,482.45 4.06 

11 ค่านายหน้าท่ีเหลือ 115,604.10 19.15 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 603,551.51 100.00 

 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรับรอบปีบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี  ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  11  มิถุนายนมิถุนายน  25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 พฤษภาคม พฤษภาคม 22555577  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 1,910 1.61 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1 25 0.02 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 89 0.07 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าประกาศแจ้งความ 1 87 0.07 

ค่าสอบบัญชี 45 0.04 

ค่าจดัพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 1 17 0.02 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 2,173 1.83 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหนา้ซื้อขายหลักทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย ์
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ((SSoofftt  CCoommmmiissssiioonn))  

ดว้ย บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จดัการกองทุน ได้รับข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงนิและตลาดทนุ ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม 
และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะทําการลงทุน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้ร่วม company visit เป็นตน้ 
เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เชน่ การ
วิเคราะห์งบการเงิน เป็นตน้ และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออก
ตราสารที่กองทนุจะไปลงทุน เป็นตน้ รวมถึงเพื่อกําหนดระดบัความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่า
จะได้รับการสร้างกลุ่มสินทรัพยล์งทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทนุ    
จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เปน็ผู้ให้บริการ ดังนี ้

1. บมจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส  20. บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 
2. ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา 21. บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
3. บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง 22. บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ 
4. บล.บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรีกริน (ประเทศไทย) จํากัด 23. บมจ.หลักทรัพย ์เคทีซิมิโก้ 
5. BlackRock, Inc. (Asset management) 24. เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ เอ็น เอ 
6. บล.ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด 25. ธนาคาร แอลจีท ี
7. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ 26. OCBC Securities 
8. บมจ.หลักทรัพย ์คันทร่ี กรุ๊ป 27. บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร 
9. บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 28. บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) 
10. บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พฒันสนิ 29. บล.ไทยพาณชิย ์จํากัด 
11. บล.เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 30. บมจ.หลักทรัพย์ ซิกโก้ 
12. บล.เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตนั (ประเทศไทย) จาํกัด 31. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
13. บล.ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกัด 32. ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 
14. ธนาคารดอยซ์แบงก์ 33. บล.ทิสโก้ จํากัด 
15. บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 34. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี ้
16. บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 35. บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต 
17. ธนาคารเอชเอสบีซ ี 36. บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
18. ธนาคารกสิกรไทย 37. ธนาคารยโูอบ ี
19. บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย 38. บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) 
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 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจได้รับอภินันทนาการอ่ืน 
ซึ่งอาจเป็นบริการหรือทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปน็ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกลา่ว 
อาทิเช่น การจัดสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดนิทางไปศึกษาวิธปีฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เป็นเคร่ืองมือ
ในการส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติตา่งๆ เป็นตน้  อันเปน็ประโยชน์ที่มี
มูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน  จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ 
ที ่

รายชื่อผู้ให้บริการ 
 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 
ประโยชน์ในการรับสิทธ ิ

1 บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด สัมมนา ข้อมูลเศรษฐกิจและการลงทุน 

2 เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ เอ็น เอ สัมมนา ข้อมูลเศรษฐกิจและการลงทุน 

3 บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ สัมมนา ข้อมูลเศรษฐกิจและการลงทุน 

4 บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย สัมมนา ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

5 บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกัด สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลของบริษัท 

6 บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลของบริษัท 

7 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลของบริษัท 

8 บมจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลของบริษัท 

9 ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมลูของบริษัท 

 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 99 -1166--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพ่ิมทรัพย์หุ้นระยะยาวกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพ่ิมทรัพย์หุ้นระยะยาว  
 

 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้
ทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.mfcfund.com  ในเมนู “เก่ียวกับ MFC” 

  
รายงานกรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  

สําหรับรอบปีบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  1 1 มิถุนายนมิถุนายน  25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  3131  พฤษภาคมพฤษภาคม  22555577  

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 1 ใน ใน 33  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  31 31 พฤษภาคมพฤษภาคม  22555577  

รายละเอียด 

- ไม่มี - 

  
รายช่ืรายช่ือผู้จัดการกองทุนอผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  31 31 พฤษภาคมพฤษภาคม  22555577  

ผู้จัดการกองทุนหลกั ผู้จัดการกองทุนรอง 

นายเศรษฐา  ปวีณอภิชาต นายปวเรศวร์  วิภูนาถ 
 นางอนทุทยา  สิทธิศุข 

นางสาวจริยา  พิมลไพบลูย ์ นายรุ่งโรจน์  นลินพคุณ 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 99 -1177--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพ่ิมทรัพย์หุ้นระยะยาวกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพ่ิมทรัพย์หุ้นระยะยาว  
 

 
 

รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องรายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

สําหรับรอบปีบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  1 1 มิถุนายนมิถุนายน  25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 พฤษภาคม พฤษภาคม 22555577  

 รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

1 บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารออมสิน 

3 บริษัทหลักทรัพย ์คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

4 บริษัทเมืองเอกวิสตา้ กอล์ฟ คอรส์ จํากัด 

5 บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอิ์นฟอร์เมช่ัน เซอร์วิส จํากัด 

6 บริษัท เอ็มเอฟโฮลดิ้งส์ จํากัด 

7 บริษัทไทยเอ็กซิม อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 48.99 

8 บริษัทเอ็มเอฟซ ีเรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

9 บริษัทเอ็มเอฟซ ีเอสโก จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

10 บริษัท ท่ีปรึกษา เอ็มเอฟซี จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

11 ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณ ี

12 ดร.โชคชัย  อักษรนันท์ 

13 นายสดาวุธ  เตชะอุบล 

14 นายวรวิทย ์ ชัยลิมปมนตร ี

15 ศ.พิเศษวิศิษฎ ์ วิศิษฎ์สรอรรถ 

16 ดร.ธัชพล  กาญจนกุล 

17 พลเอก เลิศรัตน ์ รัตนวานิช 

18 นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 

19 นายสุวิชญ  โรจนวานิช 

20 นางอุไร  ร่มโพธิหยก 

21 นายบุญชัย  โชควัฒนา 

22 นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา 

23 นายวิกรม  คุ้มโพโรจน ์

24 นางสาวประภา  ปูรณโชต ิ

25 นางจิราพร  บุญวานิช 

26 นางพัณณรัชต ์ บรรพโต 

27 นางรจิตพร  มนะเวส 

28 นายทอมมี ่ เตชะอุบล 

29 นางอภิรด ี พิชัยศรทัต 

30 นายชาคริต  พืชพันธ์ 
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รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรับรอบปีบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  1 1 มิถุนายนมิถุนายน  25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 พฤษภาคม พฤษภาคม 22555577  

 รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง   

31 นางณัฐรา อิสรินทร ์ 61 นายปวเรศวร ์ วิภูนาถ 

32 นายกิตติคม  สุทธิวงศ ์ 62 นายรุ่งโรจน ์นิลนพคุณ 

33 นายเจรญิชัย  เล็งศิริวัฒน ์ 63 หุ้นสามญั ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 

34 นายณัฐวุฒิ  ธรรมจาร ี 64 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/3ป/ี2555 

35 นายประสิทธ์ิ  พรปฏิมากร 65 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/4ป/ี2555 

36 นางสาวสุพิกา  สมไทย 66 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/3ป/ี2556 

37 นายสุรยิะ  ปัตตพงศ ์ 67 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 2/182/2557 

38 นายโกเมน  นิยมวานิช 68 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 51/182/2556 

39 นายชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ 69 พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งท่ี 6 

40 นายพิพัฒน ์ นรานันทน ์ 70 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 4/363/55 

41 นายธงชัย  ตั้งสถาพรชัยกุล 71 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 6/182/56 

42 นางสาวจรยิา  ศรีสนองเกียรต ิ 72 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 25/91/56 

43 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชย์พงษ์ 73 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 17/182/56 

44 นางสาวณัฐร ี พนัสสุทรากร 74 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี พ.68/14/54 

45 นายสุพจน ์ วณิชชานนท์ 75 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/2ป/ี2555 

46 นายสุทยุต  เช้ือพานิช 76 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 39/182/2556 

47 นางสุวรรณา  วัฒนล ี 77 ไทยไพรม์ฟันด ์ลิมิเตด็ 

48 นายอภิรักษ์  พุ่มกลิ่น 78 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 47/182/2556 

49 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 79 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 4/92/2557 

50 นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศม ี 80 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

51 นายสมเมธ  รังคกูลนุวัฒน ์ 81 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN คอมเมอรเ์ชียล โกรท 

52 นางรุ่งลักษม ี วิวัฒน์สุจรติกุล 82 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี ้เฮ้าส ์

53 นายกริช  อัมโภชน ์ 83 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

54 นางสาวชนิดา  ชฎาวัฒน ์ 84 กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

55 นางสุทรรศิกา  คูรัตน ์ 85 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ซ.ีพี.ทาวเวอร์โกรท 

56 นางวรลักษม ์ เสน่ห์ลักษณา 86 หุ้นบริษัทเอพี (ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 

57 นางวรวรรณ  เลาหะพลวัฒนา 87 หุ้นบริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด 

58 นายโทมัส  จอห์นสตั้น สมิท จูเนยีร ์ 88 หุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

59 นางสาวสุทธินีย ์ พรหมสุวรรณ 89 หุ้นบริษัท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 

60 นางสาวจริยา  พิมลไพบลูย ์ 90 หุ้นกู้บ้านป ูครั้งท่ี 1/2552 ชุดท่ี3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 99 -1199--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพ่ิมทรัพย์หุ้นระยะยาวกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพ่ิมทรัพย์หุ้นระยะยาว  
 

 
 

รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรับรอบปีบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี  ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  1 1 มิถุนายนมิถุนายน  25562556  ถึงวัถึงวันท่ีนท่ี  31 31 พฤษภาคม พฤษภาคม 22555577  

 รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

91 หุ้นกู้ของ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2553 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558  

92 หุ้นกู้ของ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2555   

93 หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี1/2554 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 

94 หุ้นกู้ของบริษัท น้ําตาลมติรผล จํากัด ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 

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

96 หุ้นกู้ บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลสี จํากัด(มหาชน) ครั้งท่ี3/2555 ชุดท่ี1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557 

97 หุ้นกู้ บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลสี จํากัด(มหาชน) ครั้งท่ี3/2555 ชุดท่ี2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557 

98 หุ้นกู้ บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลสี จํากัด(มหาชน) ครั้งท่ี3/2556 ชุดท่ี1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 

99 หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2555 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 

100 หุ้นกู้บริษัท โทเท่ิล แอ็คเช็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ.2559 

101 หุ้นกู้บริษัท เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2556 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ.2560 

102 หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี2/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

103 
 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2556  
ครบกําหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ.2559 

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

105 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จํากัด(มหาชน) ครั้งท่ี2/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2559 

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

107 หุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

108 หุ้นบริษัทเอเช่ียนพร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

109 หุ้นกู้บ้านป ูครั้งท่ี 1/2552 ชุดท่ี2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ี บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โดยตรง 
หรือท่ีเว็บไซต์ของบริษัท (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 


