
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานประจําป ี2556 

  กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร์ เอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร์   
  ((TThhee  SSmmaarrtt  MMaaxxiimmiizzeerr))  
    สําหรับรอบปีบัญชีที่ สําหรับรอบปีบัญชีที่ 66  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  เมษายนเมษายน  2556 2556 ––  31 31 มีนาคม มีนาคม 25525577  
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สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานประจําปี 2556 ของกองทุนเปิด 
เอ็มเอฟซ ีเดอะ สมาร์ท แมกซไิมเซอร ์  สําหรับรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557  มายัง
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษทัฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน 
โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
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ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ สําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ 1 1 เมษายนเมษายน  25562556  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31 31 มีนาคมมีนาคม  25525577  

เศรษฐกิจโลกในภาพรวมมีทิศทางท่ีขยายตัวดีขึ้น โดยมีสัญญาณท่ีดีจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีชี้ว่าภาค
อสังหาริมทรัพย์และการจ้างงานปรับตัวดีขึ้นต่อเน่ือง ทําให้ตลาดเริ่มปรับคาดการณ์เกี่ยวกับความจําเป็นในการดําเนิน
นโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายท่ีลดลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ, เศรษฐกิจกลุ่มสหภาพยุโรปพ้นจากภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกิจและมีความพยายามดําเนินการแก้ไขปัญหาหน้ี ผ่านการรัดเข็มขัดทางการคลังและการต้ังสหภาพธนาคาร
ยุโรป (European Banking Union) รวมถึงการแก้ไขปัญหาเงินฝืดผ่านการดําเนินนโยบายการเงินท่ีผ่อนปรนมากกว่า
ปกติ ส่วนประเทศญีปุ่่นท่ีมีการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการดําเนินนโยบายการเงินและการคลัง ทางด้าน
จีนมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีชะลอลง อีกท้ังมีความกังวลในภาคการเงินและภาคอสังหารมิทรัพย์ท่ีอาจกระทบการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในอนาคต นอกเหนือจากน้ี เศรษฐกิจจีนท่ีขยายตัวตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตส่งผลให้เศรษฐกิจ
ตลาดเกิดใหม่ล้วนมีการขยายตัวตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยด้วยเช่นกัน 

สําหรับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวม ในปี 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวอย่างต่อเน่ือง
จากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศท่ีเพิ่มขึ้นและการยุบสภาของรัฐบาลชดุปัจจุบัน ส่งผลให้ความ
เชื่อมั่นในการบริโภคและลงทุนภายในประเทศหดตัวลง การลงทุนการใช้จ่ายการคลังของภาครัฐต้องถูกชะลอออกไป
เน่ืองจากสถานะความเป็นรัฐบาลรักษาการ นอกเหนือจากน้ีภาคการส่งออกและการผลิตเพื่อการส่งออกการยังมีการ
ฟื้นตัวอย่างล่าช้าจากข้อจํากัดในด้านอุปทานภายในประเทศ 

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานอยู่ในระดับตํ่าต่อเน่ือง 
และมีแรงกดดันด้านราคาอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียมี
การดําเนินนโยบายการเงินท่ีแตกต่างกันไป โดยขึ้นกบัความต้องการลดความผันผวนของเงินทุนต่างชาติและทิศทาง
อัตราเงินเฟ้อของแต่ละประเทศ 

ด้านเงินทุนไหลเข้า ต้ังแต่ไตรมาส 2 ปี 2556 เป็นต้นมา ทิศทางเงินทุนกลับชะลอการไหลเข้าและมีการไหล
ออกอย่างต่อเน่ือง เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการชะลอตัวอย่างผิดคาดของเศรษฐกิจจีน และการคาดการณ์โอกาสการลด
ปริมาณรับซื้อตราสารหน้ีในตลาดรองของธนาคารกลางสหรัฐฯ (QE Tapering) จะเริ่มเกิดขึ้นในปลายปี 2556 
ภายหลังท่ีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งภายหลังการประชุม FED ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2556 
FED มีการประกาศลดวงเงินซื้อลดวงเงนิการเข้าซื้อพันธบัตรสหรัฐฯ และหลักทรัพย์ท่ีได้รับการค้ําประกันจากสัญญา
จํานอง (MBS) ลง จากเดิม เดือนละ 8.5 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เหลือ 7.5 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือลดวงเงิน
ลง 1 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยจะเริ่มมีผลต้ังแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป 

จากภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีขยายตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง ทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจปรับลด
ดอกเบ้ียนโยบายเป็นจํานวนท้ังสิ้น 2 ครั้ง ท่ีระดับร้อยละ 2.50 มาอยู่ท่ีระดับร้อยละ 2.00 ในเดือนพฤศจิกายน 2556 
และมีนาคม 2557  พร้อมยังส่งสัญญาณการดําเนินนโยบายการเงินให้ยืดหยุ่น  หากเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวช้ากว่า
ท่ีคาด 
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ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหน้ีไทยเดือนเมษายน 2556 ถึงมีนาคม 2557 พบว่าเส้นอัตราผลตอบแทน

อายุคงเหลือตํ่ากว่า 3 ปี ปรับตัวลดลง ตามทิศทางการปรับดอกเบ้ียนโยบายลดลงของธนาคารแห่งประเทศไทยจาก
ระดับ 2.50% สู่ระดับ 2.00% ส่วนตราสารหน้ีระยะยาวอายุคงเหลือสงูกว่า 3 ปี น้ัน ถูกนักลงทุนเทขายอย่างต่อเน่ือง 
และแรงซื้อตราสารหน้ีระยะยาวจากกลุ่มประกันชีวิตท่ีชะลอตัวลง จึงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนตราสารหน้ีในช่วงอายุ
ดังกล่าวปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร ์ เป็นกองทุนท่ีมีนโยบายการเน้นลงทุนในในตราสารแห่ง
ทุน ตราสารแห่งหน้ี และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนท้ังในและต่างประเทศ รวมถึงลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ด้วย
และพยายามรักษาอายุเฉลี่ยของกองทุน (Duration) ไม่เกิน 2.00 ปี จึงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดไม่
มากนัก 
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รายละเอียรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((31 31 มีนาคมมีนาคม  25572557))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

เงินลงทุนในกองทุนรวม ETF ในต่างประเทศ 7,245,084.39 54.00 

จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา         
KIE                                           B0Q4PJ9F 440 874,346.83 6.52 
ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN INDEX FUND      EPPF 560 868,300.38 6.47 
SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE B2RJ218F 590 830,416.04 6.19 
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD                  EWTF 1,500 696,281.67 5.19 
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund           DXJUS 400 610,353.41 4.55 
NASDAQ-100 TRUST SERIES 1 QQQQF 200 564,745.58 4.21 
ISHARES MSCI GERMANY INDEX                    EWGF 550 558,420.17 4.16 
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM EWUF 790 525,845.93 3.92 
VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF 2355526F 150 510,947.16 3.81 
ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL CUR BOND LEMBUS 300 481,704.30 3.59 
POWERSHARES DB ENERGY FUND                    B1M4Y48F 438 417,994.77 3.12 
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND                   B1VZ486F 100 305,728.15 2.28 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     4,547,788.90 33.90 

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย     4,081,161.00 30.42 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 
บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร CPF 5,800 162,400.00 1.21 
บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส ์ TUF 900 61,875.00 0.46 
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล MINT 2,100 52,080.00 0.39 

ธนาคาร 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย KBANK 2,000 356,000.00 2.65 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ BBL 1,000 178,500.00 1.33 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย KTB 9,300 173,910.00 1.30 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 2,800 202,300.00 1.51 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
บมจ.เซ็นทรลัพัฒนา CPN 2,300 108,100.00 0.81 
บมจ.ศุภาลัย SPALI 3,800 67,640.00 0.50 
บมจ.เหมราชพัฒนาท่ีดิน HEMRAJ 18,800 58,656.00 0.44 
บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรช่ัน TTCL 1,200 44,700.00 0.33 
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    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

วัสดุก่อสร้าง 
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย SCC 400 167,200.00 1.25 
บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ STPI 2,300 49,910.00 0.37 
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง SCCC 100 34,600.00 0.26 

พลังงานและสาธารณูปโภค 
บมจ.ปตท. PTT 1,400 418,600.00 3.12 
บมจ.ไทยออยล ์ TOP 1,400 74,200.00 0.55 
บมจ.โกลว์ พลงังาน GLOW 800 60,800.00 0.45 
บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 1,300 40,625.00 0.30 
บมจ.ผลิตไฟฟ้า EGCO 300 39,300.00 0.29 
บมจ.บ้านป ู BANPU 1,100 30,800.00 0.23 

การแพทย์ 
บมจ.กรุงเทพดสุิตเวชการ BGH 800 106,400.00 0.79 
บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์ BH 500 48,125.00 0.36 

การท่องเท่ียวและสันทนาการ 
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา CENTEL 800 24,200.00 0.18 

ขนส่งและโลจิสติกส ์
บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 1,200 232,800.00 1.74 
บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ BECL 1,200 39,600.00 0.30 
บมจ.บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส ์ BTS 3,600 30,240.00 0.23 

พาณิชย์ 
บมจ.ซีพี ออลล ์ CPALL 5,100 221,850.00 1.65 
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร ์ HMPRO 4,900 47,775.00 0.36 

สื่อและสิ่งพิมพ์ 
บมจ.บีอีซี เวิลด ์ BEC 800 43,600.00 0.32 
บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 1,200 13,680.00 0.10 

ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส ์
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนคิส ์ KCE 1,700 52,275.00 0.39 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 1,900 429,400.00 3.20 
บมจ.ชิน คอร์ปอเรช่ัน INTUCH 2,400 185,400.00 1.38 
บมจ.โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน DTAC 1,100 128,150.00 0.96 
บมจ.สามารถคอร์ปอเรช่ัน SAMART 2,200 40,260.00 0.30 
บมจ.จัสมิน อินเตอรเ์นช่ันแนล JAS 4,900 38,710.00 0.29 
บมจ.ไทยคม THCOM 400 16,500.00 0.12 
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    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ     1,232.00 0.01 

บมจ.บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ - W3 BTS-W3 1,400 1,232.00 0.01 

ตราสารหนี้ซ่ึงจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย     465,395.90 3.47 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ป ี 199,900.80 1.49 

หุ้นกู ้
Rate A- 265,495.10 1.98 

สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอปท่ีอ้างอิงกับ     (62,572.00) (0.47) 
ดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

เงินฝากธนาคาร     247,509.54 1.84 

ทรัพย์สินอื่น     1,503,705.33 11.21 

หนี้สินอืน่     (65,328.66) (0.49) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ     13,416,187.50 100.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     9.4126 บาท 

หมายเหต:ุ บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
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คําอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้คําอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้  

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 และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผล
ให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ํา และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนีไ้ดต้ามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C มีความเสี่ยงในการผดินัดชําระหนีสู้งท่ีสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกําหนด
อย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ อย่างมาก จงึจะมี
ความสามารถในการชําระหนีไ้ด ้

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผดินัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนีไ้มส่ามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
 

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

ผลการดําเนินงานสิ้นสุด  
ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2557 

3 เดือน 
(27 ธ.ค. 56) 

6 เดือน 
(27 ก.ย. 56) 

1 ปี 
(29 มี.ค. 56) 

3 ปี 
(1 เม.ย. 54) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี  
เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร ์ 0.98 1.48 -1.14 12.75 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) 1.90 3.18 5.58 20.80 

หมายเหตุ: 
(1) ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Return) ร้อยละ 25, ผลตอบแทนของ ThaiBMA Index 

(Total Return Index) ร้อยละ 25, อัตราผลตอบแทนของ MSCI World Index ร้อยละ 25 และผลตอบแทนของอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจาํ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคาร 3 แห่ง (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์)  
ร้อยละ 25   

- กองทุนเปดิเอ็มเอฟซี เดอะ สมารท์ แมกซิไมเซอร์ มิได้รับการรับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขายหรือเก่ียวข้องในทาง
ใดๆ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ให้คํารับรอง รับประกัน ไม่ว่าโดย
ชัดแจ้งหรือปริยายในการใช้ SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย”์) ท้ังนี้ ตลาดหลักทรพัย์เป็นผู้จดัทําและ
คํานวณดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพยไ์ม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับบุคคล
ใดจากการใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไมร่ับผดิชอบในความผิดพลาดท่ีเกิดจากการคํานวณ
ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรพัย ์

- “SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC) 

  
การจ่ายเงินปันผล 

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร ์มีโนบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
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รายงารายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 31 31 มีนาคมมีนาคม  25572557  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 199,900.80 1.49 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ    
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 247,509.54 1.84 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) 265,495.10 1.98 

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

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

  
รายละเอียดตัวตราสารและรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้ค้ํา/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ 
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว   

มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

    ผู้สลักหลัง   TRIS FITCH (บาท) (บาท) 

พันธบัตร
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 10 เม.ย. 2557 - - 

              
200,000.00  

                             
199,900.80  

หุ้นกู้ 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี
ประกันของบริษัท เอเชี่ยน 
พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด (มหาชน) 
ครั้งท่ี 5/2554 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี 2558 - 8 ม.ค. 2558 A- - 

              
261,000.00  

                             
265,495.10  

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ - - - - - 
                             

238,807.93  

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี - - - - - 
                                 

8,701.61  
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รายละเอียดค่ารายละเอียดค่านนายหน้าซื้อขายหลัายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กทรัพย์  

สําหรับรอบปีบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี  ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  1 1 เมษายนเมษายน  25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 มีนาคม มีนาคม 22555577  

 ชื่อบริษัท ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮยีน(ประเทศไทย) 29,898.55 59.06 

2 บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป 5,232.47 10.34 

3 บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร 4,357.23 8.61 

4 บล.เครดิตสวิส (ประเทศไทย) 2,513.23 4.96 

5 OCBC SECURITIES 2,051.78 4.05 

6 บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 1,407.52 2.78 

7 บมจ.หลักทรัพย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) 1,340.41 2.65 

8 บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) 1,073.34 2.12 

9 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรสั 1,070.56 2.11 

10 บมจ.หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 988.15 1.95 

11 ค่านายหน้าท่ีเหลือ 690.46 1.36 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 50,623.70 100.00 

 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรัสําหรับรอบปีบัญชีบรอบปีบัญชี  ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  1 1 เมษายนเมษายน  25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 มีนาคมมีนาคม  22555577  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 235 1.60 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1 5 0.04 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 16 0.11 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าโฆษณา (Advertising) 1 35 0.24 

ค่าสอบบัญชี 46 0.31 

ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 1 5 0.03 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 342 2.33 

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

ด้วย บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จดัการกองทุน ได้รับข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม 
และปัจจัยพืน้ฐานของธุรกิจที่จะทําการลงทุน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้ร่วม company visit เป็นตน้ 
เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น 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.บเีอ็นพี 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.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 การเดนิทางไปศกึษาวิธปีฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เป็นเคร่ืองมือ
ในการส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติตา่งๆ เป็นตน้  อันเปน็ประโยชน์ที่มี
มูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน  จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ 
ที ่

รายชื่อผู้ให้บริการ 
 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 
ประโยชน์ในการรับสิทธ ิ

1 บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง สัมมนา ได้รับข้อมูลบริษัท 

2 บล.ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด สัมมนา ได้รับข้อมูลบริษัท 

3 ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) สัมมนา ไดรั้บข้อมูลบริษัทหลายบริษทั 

4 
 

บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

สัมมนา 
 

ได้รับมุมมองเร่ืองข้าว 
จากนักลงทนุตา่งประเทศ 

5 บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด สัมมนา ได้รับข้อมูลบริษัท 

6 บมจ.หลักทรัพย์ กสกิรไทย สัมมนา ได้รับข้อมูลบริษัท 
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การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

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

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  

สําหรับรอบปีบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  1 1 เมษายนเมษายน  25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 มีนาคม มีนาคม 22555577  

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 1 ใน ใน 33  

ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2557  กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 
1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จํานวน 1 กุล่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 56.14  

  
รายช่ือผู้จัดการกองทุนรายช่ือผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  31 31 มีนาคมมีนาคม  22555577  

ผู้จัดการกองทุน 

 ผูจ้ัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนในประเทศ นายชัยพฤกษ์  กุลกาญจนาธร 

 ดร.โกเมน  นิยมวานิช 

 ผูจ้ัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ นางสาวจริยา พิมลไพบลูย ์

 นายรุ่งโรจน์  นลินพคุณ 

 นายฐิติรัฐ  รัตนสิงห์ 

 ผูจ้ัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ นายเกษมทัศน์  ทรรทรานนท ์

 นายสทุยุต  เชื้อพานิช 

 นางพัณณรัชต์  บรรพโต 

 ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ต่างประเทศ  ดร. ชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ 

 และด้านอัตราแลกเปลี่ยน นางสาวกุลยา  วรรธนรียชาต ิ

 นางพัณณรัชต์  บรรพโต 
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รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องรายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

สําหรับรอบสําหรับรอบปีบัญชี ปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  11  เมษายนเมษายน  25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  3131  มีนาคม มีนาคม 22555577  

 รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

1 บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารออมสิน 

3 บริษัทหลักทรัพย ์คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

4 บริษัทเมืองเอกวิสตา้ กอล์ฟ คอรส์ จํากัด 

5 ไทยไพรม์ฟันด ์ลิมิเตด็ 

6 บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมช่ัน เซอร์วิส จํากัด 

7 บริษัท เอ็มเอฟโฮลดิ้งส์ จํากัด 

8 บริษัทไทยเอ็กซิม อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 48.99 

9 บริษัทเอ็มเอฟซ ีเรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

10 บริษัทเอ็มเอฟซ ีเอสโก จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

11 บริษัท ท่ีปรึกษา เอ็มเอฟซี จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

12 ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณ ี

13 ดร.โชคชัย  อักษรนันท์ 

14 นายสดาวุธ  เตชะอุบล 

15 นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 

16 พลเอก เลิศรัตน ์ รัตนวานิช 

17 นายวรวิทย ์ ชัยลิมปมนตร ี

18 ศ.พิเศษวิศิษฎ ์ วิศิษฎ์สรอรรถ 

19 ดร.ธัชพล  กาญจนกุล 

20 นางอุไร  ร่มโพธิหยก 

21 นายสุวิชญ  โรจนวานิช 

22 นายกริช  อัมโภชน ์

23 นายบุญชัย  โชควัฒนา 

24 นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา 

25 นางสาวประภา  ปูรณโชต ิ

26 นางจิราพร  บุญวานิช 

27 นางพัณณรัชต ์ บรรพโต 

28 นางรจิตพร  มนะเวส 

29 นายทอมมี ่ เตชะอุบล 

30 นางอภิรด ี พิชัยศรทัต 
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รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อรายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ง ((ต่อต่อ))  

สําหรับรอบปีบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  1 1 เมษายนเมษายน  25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 มีนาคม มีนาคม 22555577  

 รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง   

31 นายชาคริต  พืชพันธ์ 61 นายคณิน  นามโคตร 

32 นางณัฐรา อิสรินทร ์ 62 นายฐิติรัฐ  รัตนสิงห ์

33 นายกิตติคม  สุทธิวงศ ์ 63 นายเกษมทัศน ์ ทรรทรานนท์ 

34 นายเจรญิชัย  เล็งศิริวัฒน ์ 64 นางสาวกุลยา  วรรธนรียชาต ิ

35 นายณัฐวุฒิ  ธรรมจาร ี 65 นาย สาลินท์ นิมมานเหมินทร ์

36 นายประสิทธ์ิ  พรปฏิมากร 66 นางสาวพรรณ ี ลิ้มปญัญากุล 

37 นางสาวสุพิกา  สมไทย 67 หุ้นสามญั ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 

38 นายสุรยิะ  ปัตตพงศ ์ 68 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/3ป/ี2555 

39 นายโกเมน  นิยมวานิช 69 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/4ป/ี2555 

40 นายชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ 70 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/3ป/ี2556 

41 นายพิพัฒน ์ นรานันทน ์ 71 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 39/182/2556 

42 นายธงชัย  ตั้งสถาพรชัยกุล 72 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 51/182/2556 

43 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรต ิ 73 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 2/3ป/ี2554 

44 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชย์พงษ์ 74 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 4/363/55 

45 นายสุทยุต  เช้ือพานิช 75 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 6/182/56 

46 นางสุวรรณา  วัฒนล ี 76 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 25/91/56 

47 นายอภิรักษ์  พุ่มกลิ่น 77 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 17/182/56 

48 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 78 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี พ.68/14/54 

49 นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศม ี 79 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/2ป/ี2555 

50 นายสมเมธ  รังคกูลนุวัฒน ์ 80 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

51 นางรุ่งลักษม ี วิวัฒน์สุจรติกุล 81 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย ์CPN คอมเมอรเ์ชียล โกรท 

52 นางสาวชนิดา  ชฎาวัฒน ์ 82 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี ้เฮ้าส ์

53 นางสุทรรศิกา  คูรัตน ์ 83 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

54 นางวรลักษม ์ เสน่ห์ลักษณา 84 กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

55 นางวรวรรณ  เลาหะพลวัฒนา 85 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ซ.ีพี.ทาวเวอร์โกรท 

56 นายโทมัส  จอห์นสตั้น สมิท จูเนยีร ์ 86 หุ้นบริษัทเอเช่ียนพร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

57 นายชัยพฤกษ์  กุลกาญจนาธร 87 หุ้นบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด 

58 นายปวเรศวร ์ วิภูนาถ 88 หุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

59 นางสาวจริยา  พิมลไพบลูย ์ 89 หุ้นบริษัท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 

60 นายรุ่งโรจน ์นิลนพคุณ 90 หุ้นกู้บ้านป ูครั้งท่ี 1/2552 ชุดท่ี3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 
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รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรับรอบปีบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี  ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  1 1 เมษายนเมษายน  25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 มีนาคม มีนาคม 22555577  

 รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

104 
 

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

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

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

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

108 หุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

 

















































      
  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
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