
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานประจําป ี2556 

  กองทุนกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ เปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ ((MMFFFF))  
  สําหรับรอบปีบัญชีที่ สําหรับรอบปีบัญชีที่ 1166  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  สิงหาคมสิงหาคม  2556 2556 ––  31 31 กรกฎาคม กรกฎาคม 25525577  
 

 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 1616 -11--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี ้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานประจําปี 2556 ของกองทุนเปิด 
เอ็มเอฟซีตราสารหน้ี สําหรบัรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน     
ทุกท่าน 

บริษทัฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน 
โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 1616 -22--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

  

  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ี สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 สิงหาคม สิงหาคม 25562556  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 3131  กรกฎาคมกรกฎาคม  25572557  

เศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมปรับตัวดีข้ึนในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2557 โดยการนําจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในอัตราเร่งข้ึนของประเทศสหรัฐฯ หลังจากท่ีสภาพอากาศกลับสู่ภาวะปกติ และเศรษฐกิจของประเทศ
จีนก็ปรับตัวดีข้ึน จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเฉพาะกลุ่มของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซน
ชะลอตัวลงจากผลกระทบวันหยุดในเดือนพฤษภาคม และความไม่สงบในประเทศยูเครนและรัสเซีย เช่นเดียวกับ
เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นท่ีแรงส่งทางเศรษฐกิจหายไปจากผลการปรับข้ึนภาษีการขาย ภายใต้ทิศทางการขยาย 
ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหลักท่ียังต้องอาศัยแรงสนับสนุนเชิงนโยบาย ทําให้การดําเนินนโยบายการเงินของ
ประเทศเศรษฐกิจหลักยังอยู่ในลักษณะผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ภาวะเงินเฟ้อท่ียังอยู่ในระดับต่ํา 

เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 2 ปี 2557 ขยายตัว 0.4% (yoy) เทียบกับท่ีหดตัว -0.6% (yoy) ในไตรมาส
แรก ส่งผลให้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 หดตัว -0.1% (yoy) จากการลดลงของการใช้จ่ายในประเทศท่ีได้รับ
ผลกระทบจากภาระหนี้ครัวเรือนในระดับสูง ความไม่ม่ันใจต่อภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของภาคเอกชน และ
ปัญหาการเมืองท่ียืดเยื้อ ในขณะเดียวกันการส่งออกสินค้ายังไม่ได้รับประโยชน์จากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก 
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสินค้าส่งออกประเภทอิเล็กทรอนิกส์ล้าสมัยและราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา ในส่วนของแรงกดดัน
ด้านเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ํา โดยอัตราเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อท่ัวไปและอัตราเงินเฟ้อฟ้ืนฐานในช่วง 7 เดือนแรก
ของปี 2557 ขยายตัว 2.2% (yoy) และ 1.5% (yoy) ตามลําดับ เพราะแรงกดดันดา้นต้นทุนไม่สูงนักและการ
ควบคุมราคาสินค้าจากภาครัฐ ภายใต้ความเสี่ยงด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีมีน้ําหนักมากกว่าแรงกดดันด้าน
เงินเฟ้อ ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงินคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ีระดับ 2.00% ต่อปี หลังจากท่ีมีปรับ
ลดในการประชุมครั้งท่ี 2 ของปีในเดอืนมีนาคม 2557 

ในช่วงต่อไปคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวระหว่าง  1.2 – 2.0% (yoy) จากแรง
ขับเคลื่อนด้านการส่งออกสินค้าและการใช้จ่ายภาครัฐ แต่ไม่เพียงพอท่ีจะชดเชยความอ่อนแอของการบริโภคและ
การลงทุนในประเทศในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ซึ่งในส่วนท่ีเหลือของปี 2557 การใช้จ่ายในประเทศน่าจะปรับตัว
ดีข้ึนอย่างช้าๆ เพ่ือรอความชัดเจนด้านเศรษฐกิจและการเมือง รวมท้ังนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลชั่วคราว 
นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าน่าจะค่อยๆ ปรับตัวข้ึนตามความต้องการสินค้าในช่วงปลายปี ในขณะท่ีแรงดันด้าน
อัตราเงินเฟ้อในประเทศคาดว่าจะยังอยู่ในระดับท่ีจดัการได้  ซึ่ง บลจ.เอ็มเอฟซี คาดวา่อัตราเงินเฟ้อในปี 2557 
จะค่อยๆ เพ่ิมข้ึนระหว่าง 2.0 – 2.5% (yoy) ยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย ท้ังนี้ 
คณะกรรมการนโยบายการเงินมีแนวโน้มท่ีจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ีระดับ 2.00% ตอ่ปี เพ่ือสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภายใต้อัตราเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดับต่ํา 

ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้ไทย (1 สิงหาคม 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) พบว่าเส้นอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรปรับตัวลดลง 0.35 – 0.53% ตามทิศทางการปรับดอกเบี้ยนโยบายลดลงของธนาคาร
แห่งประเทศไทยจากระดับ 2.50% มาสู่ระดับ 2.00% ในชว่งปลายปี 2556 ถึงต้นปี 2557 โดยสาเหตุหลัก - 
 
 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 1616 -33--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

 
 
เนื่องมาจากมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้แนวโน้ม
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 มีแนวโน้มเติบโตในระดับท่ีต่ํา สําหรับในช่วงต่อไป บลจ.เอ็มเอฟซี มีมุมมองว่าอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรอาจจะมีการปรับเพ่ิมข้ึนได้ เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยท่ีอาจจะฟ้ืนตัวได้ในปี 2558 
และอัตราดอกเบี้ยนโยบายกลับมาเป็นขาข้ึน  
 อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ เป็นกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนในจะลงทุนในตราสาร
แห่งหนี้ท่ีมีคุณภาพและให้ผลตอบแทนท่ีดี และ/หรือ เงินฝาก และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด จึงได้รับผลกระทบ
จากความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ในระดับหนึ่ง 
 

 
 
 

 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 1616 -44--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

 
  

รายละเอียรายละเอียดกาดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((31 31 กรกฎาคมกรกฎาคม  25572557))  

    หลักทรัพย์ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

        (บาท)   

ตราสารหนี้ซ่ึงจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย   34,369,463.53 93.78 

พันธบัตรรัฐบาล 
อายุคงเหลือ 1-3 ป ี 9,959,118.91 27.18 
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ป ี 2,082,056.48 5.68 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ป ี 3,496,230.10 9.54 
อายุคงเหลือ 1-3 ป ี 6,669,789.46 18.20 

พันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ป ี 23,364.91 0.06 

หุ้นกู ้
Rate AAA 554,057.26 1.51 
Rate A+ 3,806,831.35 10.39 
Rate A 3,030,023.94 8.27 
Rate A- 4,747,991.12 12.96 

เงินฝากธนาคาร   2,337,597.67 6.38 

ทรัพย์สินอื่น   26,351,034.25 71.90 

หนี้สินอืน่   (26,410,864.71) (72.07) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ   36,647,230.74 100.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน   18.7642 บาท 

หมายเหต:ุ บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 1616 -55--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

 
 
คําอธิบายการจัดอันดับเครดิตคําอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ตราสารหนี้  

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่าํท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดและ
ได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

AA มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 

A มีความเสี่ยงในระดับต่ํา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑส์ูง แต่อาจได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บรษัิทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มี
ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการ
ชําระหนี้ท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑต์่ํากว่าระดบัปานกลาง  
และจะไดร้ับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอ่ืนๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผล
ให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ํา และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนีไ้ดต้ามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C มีความเสี่ยงในการผดินัดชําระหนีสู้งท่ีสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกําหนด
อย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมาก จงึจะมี
ความสามารถในการชําระหนีไ้ด ้

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผดินัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนีไ้มส่ามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพ่ือจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดติภายในระดับเดียวกัน 
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ผลการดําเนินงานย้อนหลังผลการดําเนินงานย้อนหลัง  

ผลการดําเนินงานสิ้นสุด  
ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2557 

3 เดือน 
(25 เม.ย. 57) 

6 เดือน 
(24 ม.ค. 57) 

1 ปี 
(26 ก.ค. 56) 

3 ปี 
(29 ก.ค. 54) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี ้ 2.64 2.91 2.98 3.38 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) 2.47 4.69 4.20 3.97 

หมายเหตุ: 
(1) ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนของ ThaiBMA Index (Total Return Index) ร้อยละ 50 และผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากประจํา 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคาร 3 แห่ง (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร         
ไทยพาณิชย์) ร้อยละ 50 

(2) ผลตอบแทนรายป ี

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC) 

  
การจ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผล  

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี ้มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน   
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนรแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 31 31 กรกฎาคมกรกฎาคม  25572557  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 22,230,559.86 60.65 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ    
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 4,439,551.43 12.11 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) 10,036,949.91 27.41 

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

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

  
  



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 1616 -88--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

  

  

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้คํ้า/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

 มูลค่าหน้าต๋ัว 
(บาท)   

 มูลค่าตาม 
ราคาตลาด  

    ผู้สลักหลัง   TRIS FITCH  (บาท)  

พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง - 11 ธ.ค. 58 - -   7,395,000.00     7,513,635.10  

พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง - 9 ม.ิย. 59 - -   1,800,000.00      1,916,269.19  

พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง - 16 ม.ิย. 60 - -      518,000.00       529,214.62  

พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง - 13 ม.ิย. 62 - -   2,000,000.00     2,082,056.48  

พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 21 ส.ค. 57 - -   3,000,000.00  

               
2,996,765.14  

พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 21 ส.ค. 57 - -      500,000.00  

                  
499,464.96  

พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 14 ม.ค. 59 - -   6,600,000.00  

               
6,669,789.46  

พันธบัตรธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร - 10 ส.ค. 57 - -        23,000.00  

                    
23,364.91  

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารยูโอบ ี - 22 พ.ค. 59 - AAA      100,000.00       100,422.61  

หุ้นกู้ 
บจก.เมอรเ์ซเดส-เบนซ์  
(ประเทศไทย)  - 31 ก.ค. 60 - AAA      200,000.00  

                  
200,023.41  

หุ้นกู้ The Bonds of Woori Bank  - 28 ม.ีค. 59 - AAA      249,000.00        253,611.24  

หุน้กู้ บมจ.กรุงเทพดสุิตเวชการ  - 10 พ.ค. 63 A+ -      220,000.00       225,500.40  

หุ้นกู้ 
บมจ.อยุธยา แคปปติอล  
ออโต้ ลีส  - 14 ก.ย. 58 A+ -      500,000.00  

                  
513,167.08  

หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล ์  - 31 ต.ค. 59 - A+   1,000,000.00     1,024,753.81  

หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส์  - 19 ต.ค. 59 A+ -      910,000.00        948,978.64  

หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย  - 28 ธ.ค. 59 A+ -      250,000.00        253,502.28  

หุ้นกู้ บจก.น้ําตาลมิตรผล  - 31 ต.ค. 57 A+ -      400,000.00        405,564.69  

หุน้กู้ บมจ.การบินไทย  - 11 ต.ค. 60 A+ -      125,000.00        128,294.13  

หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล  - 21 ธ.ค. 60 A+ -      300,000.00        307,070.32  

หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ  - 10 ต.ค. 59 A -      500,000.00        516,006.79  

หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส ์ - 30 ก.ย. 59 A -      100,000.00       102,778.66  

หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส ์ - 30 ก.ย. 58 A -      100,000.00       102,740.39  

หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร  - 11 เม.ย. 61 A -        81,000.00         82,785.71  

หุ้นกู้ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  - 29 ม.ีค. 59 A -      750,000.00       772,123.72  
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ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้คํ้า/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

 มูลค่าหน้าต๋ัว 
(บาท)   

 มูลค่าตาม 
ราคาตลาด  

    ผู้สลักหลัง   TRIS FITCH  (บาท)  

หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร  - 7 ม.ีค. 61 A -      240,000.00       246,840.11  

หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท  - 24 ม.ิย. 58 A -        95,000.00          96,305.36  

หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท  - 10 พ.ย. 58 A -      100,000.00        101,055.50  

หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย  - 12 ต.ค. 62 - A      150,000.00        154,780.81  

หุ้นกู้ บมจ.ศุภาลัย  - 3 พ.ค. 61 A -      260,000.00        263,685.07  

หุ้นกู้ บมจ.น้ําตาลขอนแก่น  - 4 ธ.ค. 58 A -      300,000.00        304,945.65  

หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท  - 15 พ.ค. 61 A -      285,000.00        285,976.17  

หุ้นกู้ 
บมจ.เอเช่ียนพร็อพเพอรต์ี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์  - 8 ม.ค. 58 A- -      407,000.00  

                  
414,018.32  

หุ้นกู้ 
บมจ.เอเช่ียนพร็อพเพอรต์ี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์  - 7 ก.ย. 58 A- -   1,000,000.00  

               
1,025,773.75  

หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาท่ีดิน  - 25 พ.ค. 58 A- -   1,000,000.00      1,030,170.75  

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน  - 18 ต.ค. 57 A- -      200,000.00        200,847.40  

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน  - 15 ส.ค. 59 A- -      200,000.00       201,700.17  

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน  - 7 ธ.ค. 59 A- -   1,530,000.00      1,598,983.58  

หุ้นกู้ บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล  - 31 ม.ค. 61 A- -      150,000.00        152,697.23  

หุ้นกู้ บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป  - 10 ส.ค. 60 A- -      120,000.00        123,799.92  

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารธนชาต - - - - -     2,018,410.96  

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย - - - - -       260,005.13  

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบ ี - - - - -         27,177.14  

เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - - - - -         21,968.51  

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย - - - - -           6,989.35  

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - - - - -           3,005.65  

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ - - - - -              40.93  

  



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 1616 -1100--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

 
 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรับรอบปีบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี  ตั้งแต่วัตั้งแต่วันท่ีนท่ี  11  สิงหาคมสิงหาคม  25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 กรกฎาคม กรกฎาคม 22555577  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 333 0.80 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1 22 0.05 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 44 0.11 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าประกาศแจ้งความ 1 98 0.24 

ค่าสอบบัญชี 45 0.11 

ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 1 14 0.03 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 556 1.34 

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

ด้วย บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จดัการกองทุน ไดรั้บข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม 
และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะทําการลงทุน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้ร่วม company visit เป็นตน้ 
เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การ
วิเคราะห์งบการเงิน เป็นตน้ และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น การวเิคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออก
ตราสารที่กองทนุจะไปลงทุน เป็นตน้ รวมถึงเพื่อกําหนดระดบัความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่า
จะได้รับการสร้างกลุ่มสินทรัพยล์งทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทนุ    
จึงขอเปิดเผยรายชือ่บุคคลที่เปน็ผู้ให้บริการ 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.เครดิต 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.หลักทรัพย ์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 ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา สัมมนา เป็นข้อมูลการลงทนุ 

2 บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ สัมมนา เป็นข้อมูลการลงทนุ 

3 บล.บีเอ็นพี พารีบาส ์พีรีกริน (ประเทศไทย) จํากัด สัมมนา เป็นข้อมูลการลงทนุ 

4 บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

5 บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พฒันสนิ สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

6 บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

7 ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

8 บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

9 บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

10 บล.ไทยพาณชิย ์จํากัด สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

11 บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลเศรษฐกิจ 

12 บมจ.หลักทรัพย ์เคทีซิมิโก้ สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

13 บล.ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

14 บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 
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การใช้สิทธิออกเสียงในที่ปการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นระชุมผู้ถือหุ้น  

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

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยใรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีนรอบปีบัญชี  

สําหรับรอบปีบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  11  สิงหาคมสิงหาคม  25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 กรกฎาคม กรกฎาคม 22555577  

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 1 ใน ใน 33  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  31 31 กรกฎาคมกรกฎาคม  22555577  

รายละเอียด 

- ไม่มี - 

  
รายช่ือผู้จัดการกองทุนรายช่ือผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  31 31 กรกฎาคมกรกฎาคม  22555577  

ผู้จัดการกองทุน 

ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ นายรุ่งโรจน์  นลินพคุณ 
 นางสาวจริยา  พิมลไพบลูย ์
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รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องรายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

สําหรับรอบปีบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  11  สิงหาคมสิงหาคม  25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 กรกฎาคม กรกฎาคม 22555577  

 รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

1 บริษัทหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารออมสิน 

3 บริษัทหลักทรัพย ์คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

4 บริษัทเมืองเอกวิสตา้ กอล์ฟ คอรส์ จํากัด 

5 บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมช่ัน 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  รม่โพธิหยก 

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  11  สิงหาคมสิงหาคม  25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 กรกฎาคม กรกฎาคม 22555577  

 รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง   

31 นางณัฐรา อิสรินทร ์ 59 หุ้นสามญั ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 

32 นายกิตติคม  สุทธิวงศ ์ 60 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/3ป/ี2555 

33 นายเจรญิชัย  เล็งศิริวัฒน ์ 61 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/4ป/ี2555 

34 นายณัฐวุฒิ  ธรรมจาร ี 62 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/3ป/ี2556 

35 นายประสิทธ์ิ  พรปฏิมากร 63 พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งท่ี 6 

36 นางสาวสุพิกา  สมไทย 64 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/2ป/ี2557 

37 นายสุรยิะ  ปัตตพงศ ์ 65 ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี ้ 

38 นายโกเมน  นิยมวานิช  (พ.ร.บ.การบรหิารหนีส้าธารณะฯ) งวดท่ี 3/95/57 

39 นายชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ 66 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 4/363/55 

40 นายพิพัฒน ์ นรานันทน ์ 67 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 6/182/56 

41 นายธงชัย  ตั้งสถาพรชัยกุล 68 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 25/91/56 

42 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรต ิ 69 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 17/182/56 

43 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชย์พงษ์ 70 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี พ.68/14/54 

44 นางสาวณัฐร ี พนัสสุทรากร 71 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/2ป/ี2555 

45 นายสุพจน ์ วณิชชานนท์ 72 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 39/182/2556 

46 นายสุทยุต  เช้ือพานิช 73 ไทยไพรม์ฟันด ์ลิมิเตด็ 

47 นางสุวรรณา  วัฒนล ี 74 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 47/182/2556 

48 นายอภิรักษ์  พุ่มกลิ่น 75 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 4/92/2557 

49 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 76 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 51/182/2556 

50 นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศม ี 77 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 2/182/2557 

51 นายสมเมธ  รังคกูลนุวัฒน ์ 78 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

52 นางรุ่งลักษม ี วิวัฒน์สุจรติกุล 79 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN คอมเมอรเ์ชียล โกรท 

53 นายกริช  อัมโภชน ์ 80 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี ้เฮ้าส ์

54 นายโทมัส  จอห์นสตั้น สมิท จูเนยีร ์ 81 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

55 นางสาวจริยา  พิมลไพบลูย ์ 82 กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

56 นายรุ่งโรจน ์นิลนพคุณ 83 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ซ.ีพี.ทาวเวอร์โกรท 

57 นางบุญยงค ์ จิตติวาณิชย 84 หุ้นบริษัทเอพี (ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 

58 นายวัชรพัธ  วัชราภัย และ/หรือ  85 หุ้นบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด 

 นาง มนทกานต ิ วัชราภัย 86 หุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 1616 -1166--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

 
 

รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรับรอบปีบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  11  สิงหาคมสิงหาคม  25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 กรกฎาคม กรกฎาคม 22555577  

 รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

87 หุ้นบริษัท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 

88 หุ้นกู้บ้านป ูครั้งท่ี 1/2552 ชุดท่ี3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

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

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

91 หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี1/2554 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

101 
 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2556  
ครบกําหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ.2559 

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

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

104 หุน้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

105 หุ้นบริษัทเอเช่ียนพร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

106 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 


