
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานประจําป ี2557 

  กองทุนกองทุนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี ไฮเอ็มเอฟซี ไฮ--ดิวิเดนด์ ฟันด์ดิวิเดนด์ ฟันด์  
  ((HHII--DDIIVV))  
  สําหรับรอบปีบัญชีที่ สําหรับรอบปีบัญชีที่ 66  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์  2557 2557 ––  31 31 มกราคม มกราคม 25525588  
 

 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 66 -11--      กองทุกองทุนเปิดนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮเอ็มเอฟซี ไฮ--ดิวิเดนด์ ฟันด์ดิวิเดนด์ ฟันด์  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานประจําปี 2557 ของกองทุนเปิด 
เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ สําหรับรอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 มกราคม 2558 มายังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษทัฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน 
โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
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ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ี สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์  25572557  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 31 31 มกรมกราคมาคม  25525588  

 ในรอบบัญชีของกองทุน นับต้ังแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถงึ 31 มกราคม 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 1,274.28 จุด มาปิดท่ีระดับ 1,581.25 จุด หรือเป็นการเพิ่มขึ้น 24.09% มีปริมาณการซื้อ
ขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ท่ีระดับ 43,101 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนสถาบัน และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ เป็นผู้ซื้อสุทธิมูลค่า 
80,717 ล้านบาทและ 11,681 ล้านบาท ตามลําดับ ขณะท่ีนักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนรายย่อย ขายสุทธิมูลค่า 
29,594 ล้านบาทและ 62,804 ล้านบาท ตามลําดับ 
 เดือนกุมภาพันธ์ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 4 เดือน นับต้ังแต่เริ่มมีการชุมนุมทางการเมืองในช่วง
ปลายเดือนตุลาคม 2556  SET Index ปรับตัวขึ้นมาปิดท่ี 1,325.33 จุด  หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.01%   
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่ออีก 23,752 ล้านบาท ประเด็นการเมืองในประเทศยังคงมีบทบาทสําคัญในเดือน
กุมภาพันธ์ ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 โดยในช่วงครึ่งเดือนแรก ดัชนีไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเน่ือง ด้วยสถานการณ์ทาง
การเมืองท่ีไม่เกิดความรุนแรง แม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว กอปรกับแรงหนุนจากการท่ีตลาดหุ้น
เกิดใหม่ฟื้นตัวโดยเฉพาะกลุ่ม TIPs หลังจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อประเทศตุรกี อาร์เจนตินา รวมถึง
อินโดนีเซีย ผลักดันให้ดัชนีทะลุแนวต้าน 1,330 จุด ไปทําจุดสูงสุดของเดือน ท่ี 1,332.37 จุด เมื่อวันท่ี 17 กมุภาพันธ์ 
อย่างไรก็ตาม ประเด็นทางการเมืองเริ่มมีความเขม้ข้นขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือน เมื่อ ศรส. เริ่มเข้าขอคืนพื้นท่ี 5 จุด 
จนเกิดการประทะท่ีสะพานผ่านฟ้าในวันท่ี 18 กมุภาพันธ์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 5 คน และบาดเจ็บจํานวน 65 คน 
พร้อมกับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม กปปส. และชาวนา ท่ีมุ่งเน้นขอพบนายกฯรักษาการ ย่ิงลักษณ์ อีกท้ังยังมีการท่ี 
กปปส. เริ่มกดดันกลุ่มธุรกิจท่ีถูกตีความว่าเป็นท่อนํ้าเลี้ยงให้กับตระกูลชินวัตร ตามมาด้วยการเกิดเหตุระเบิดพื้นท่ีเวที
ชุมนุม กปปส. แยกราชประสงค์ ส่งผลให้ SET Index ปรับตัวลดช่วงบวกลงจนมาปิดสิ้นเดือนท่ี 1,325.33 จุด 
 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 ด้วยประเด็นการเมืองท่ีคลายตัวนับต้ังแต่เริ่มเข้าสูเ่ดือน 
มีนาคม SET Index ปรับตัวขึ้นมาปิดท่ี 1,376.26 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.84% นักลงทุนต่างชาติ
กลับมาซื้อสุทธิ 15,079 ล้านบาท เริ่มต้นเดือนมีนาคม ด้วยการประกาศยกเลิก Bangkok Shutdown ของกลุ่ม 
กปปส. โดยการรวม 4 เวที เป็น 1 เดียวท่ีสวนลุมพินี ทําให้แรงกดดันต่อบรรยากาศการท่องเท่ียว และภาพรวม
เศรษฐกิจในใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ ปรับตัวดีขึ้น พร้อมกับสร้างแรงเก็งกาํไรต่อโอกาสของการยกเลิก พ.ร.ก. 
ฉุกเฉิน และใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคงแทน ช่วยสร้าง Sentiment เชิงบวกให้กับตลาดหุ้นไทย แม้ว่าประเด็นทางการ
เมืองจะยังไม่ยุติก็ตาม กอปรกับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนต่างชาติท่ีกลับมาซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยเป็นครั้งแรกในรอบ 
4 เดือน ผลักดันดัชนีไต่ระดับขึ้นทดสอบ 1,380 จุด ในช่วงกลางเดือน หลังจากขึ้นทดสอบระดับดังกล่าวแล้วไม่
สามารถผ่านไปได้ ดัชนีมีการพักฐานช่วงสั้น จากการท่ีประเด็นการเมืองกลับมามีนํ้าหนักอีกครั้ง หลังศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยให้การเลือกต้ังวันท่ี 2 กมุภาพันธ์ เป็นโมฆะ และความเคลื่อนไหวของกลุ่ม นปช. ท่ีจะมีการนัดรวมพลครั้ง
ใหญ่ในวันท่ี 5 เมษายน รวมไปถึงปัจจัยต่างประเทศท่ีเข้ามากดดันตลาด ไม่ว่าจะเป็นความกังวลต่อสถานการณ์ใน
ยูเครน-รัสเซีย และการประชุม FED ท่ีส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายหลังจากสิ้นสุด QE ใน 6 เดือน   อย่างไร
ก็ตาม SET Index  มีการดีดกลับในช่วงปลายเดือน  ซึ่งส่วนหน่ึงน่าจะมาจากการทํา Window Dressing ปิดไตรมาส
ท่ี 1 จนมาปิดสิ้นเดือนท่ี 1,376.26 จุด 
 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 66 -33--      กองทุกองทุนเปิดนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮเอ็มเอฟซี ไฮ--ดิวิเดนด์ ฟันด์ดิวิเดนด์ ฟันด์  
 

  

  
 ในเดือนเมษายนยังคงปรับตัวขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 จากกระแสเงินทุนต่างชาติท่ีไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นเอเชีย
เกิดใหม่รวมถึงตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเน่ือง SET Index ปรบัตัวขึ้นมาปิดท่ี 1,414.94 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัว
เพิ่มขึ้น 2.81% นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิต่อจากเดือนท่ีแล้วอกี 19,686 ล้านบาท โดยท่ีภาพรวมเศรษฐกิจโลกท่ียัง
เปราะบางสร้างแรงเก็งกําไร หลังธนาคารกลางท่ัวโลกส่งสัญญาณพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ได้แก่ประธาน ECB 
เปิดเผยว่าพร้อมอัดฉีดสภาพคล่องทางการเงินส่วนเกิน เพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อตํ่าและอัตราการว่างงานสูง และ BOJ 
อาจพจิารณาเพิ่มวงเงินอัดฉีดสภาพคล่องทางการเงินส่วนเกินจากปัจจุบันท่ี 70 ล้านล้านเยนต่อปี เพื่อแก้ไขปัญหาเงิน
เฟ้อในระดับตํ่าและกระตุ้นเศรษฐกิจในทางอ้อม รวมถึง PBOC หลังเศรษฐกิจใน 1Q57 ขยายตัว 7.4% YoY ตํ่าสุดใน
รอบ 6 ไตรมาส ประกอบกับตัวเลขภาคการผลิตและส่งออกท่ีส่งสัญญาณชะลอตัว ท้ังน้ีจีนได้มีการผ่อนคลายนโยบาย
การคลังและการเงิน ได้แก่ แผนการลงทุนก่อสร้างรางรถไฟเข้าไปในพื้นท่ีท่ีมีการพัฒนาตํ่า และการประกาศลด RRR 
ของธนาคารท้องถิ่นบางแห่ง ขณะท่ีประเด็นการเมืองภายในประเทศในเดือนเมษายน เป็นเพียงการรอพัฒนาการ 
หลังคําวินิจฉัยต่อกรณีโครงการรับจํานําข้าวและกรณีโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนสี รวมไปถึงความชัดเจนต่อการเลือกต้ัง
ครั้งใหม่ ลว้นถูกเลื่อนออกไปในช่วงเดือนพฤษภาคม 
 เดือนพฤษภาคมเป็นอีกเดือนท่ีการเมืองกลับมามีนํ้าหนักอย่างมากต่อตลาดหุ้นไทย หลังปัจจัยดังกล่าวลด
บทบาทลงไปในเดือนเมษายน  SET Index ทรงตัว ปิดท่ี 1,415.73 จุด  หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.06%     
นักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นด้านขาย โดยมียอดขายสุทธิสูงถึง 33,890 ล้านบาท เริ่มต้นประเด็นสําคัญเมือ่ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายกฯ รักษาการ ย่ิงลักษณ์ และ รมว. ท่ีอยู่ใน ครม. ชุดพิจารณากรณีโยกย้าย นายถวิล 
เปลีย่นสี ต้องพ้นสภาพ ในวันท่ี 7 พฤษภาคม ส่งผลให้ ครม. รักษาการ มมีติให้ นายนิวัฒน์ธํารงค์ เข้ารักษาการ 
นายกฯ แทน ตามมาด้วยการชี้มูลความผิดนายกฯ รักษาการ ย่ิงลักษณ์ กรณีทุจริตโครงการรับจํานําข้าว ส่งผลให้ท้ัง 
กปปส. และ นปช. นัดชุมนุมใหญ่ในวันท่ี 9 และ 10 พฤษภาคม ตามลําดับ สร้างแรงกดดันการลงทุนในตลาดหุ้นไทย 
จนมีการปรับตัวลดลงไปทําระดับปิดตํ่าสุดท่ี 1,375.14 จุด ในวันท่ี 12 พฤษภาคม ดัชนีสามารถฟื้นตัวได้บ้างหลังการ
ชุมนุมใหญ่ของ กปปส. และ นปช. ไม่มีเหตุการณ์รุนแรง กอปรกับสัญญาณบวกจากการเริ่มเหน็การเจรจาระหว่าง
ฝ่ายต่างๆ แต่ทว่าเมื่อข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเป็นเพียงกรอบกว้างๆ ยังคงไม่ได้ข้อสรุป ส่งผลให้กลุ่มท่ีมี
ความเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่างกันตัดสินใจยกระดับการชุมนุม สร้างความเสีย่งต่อโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ปะทะ
และความรุนแรงขึ้น นําไปสู่การท่ี ผบ. ทบ. ประกาศใช้กฎอัยการศึกเพื่อควบคุมสถานการณ ์ต้ังแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันท่ี 
20 พฤษภาคม และได้เชิญฝ่ายต่างๆ ได้แก่ กปปส. นปช. พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย กกต. รัฐบาลรักษาการ 
รวมถึงพยานอย่างรองประธานวุฒิสภา เข้าหารือเพื่อหาทางออกของประเทศ อย่างไรก็ตามเมื่อการประชุมไม่สามารถ
หาข้อสรุปร่วม คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงประกาศทํารัฐประหารยึดอํานาจรัฐ ในช่วงบ่ายวันท่ี 22 พฤษภาคม 
หลังเกิดรัฐประหาร SET Index ปรับตัวลดลงย้อนกลับไปแถว 1,375 จุดอีกตรั้ง ก่อนจะดีดกลับขึ้นได้ใหม่จนมาปิดท่ี 
1,415.73 จุด จากการท่ีนักลงทุนเชื่อว่าเหตุการณ์น้ีจะเป็นจุดเริ่มต้นของการคลี่คลายปัญหาการเมืองได้ 
 เดือนมิถุนายนเป็นดือนท่ีการเมืองมีแนวโน้มท่ีดีขึ้นต่อเน่ือง และมีนํ้าหนักอย่างมากต่อตลาดหุ้นไทย หลัง
ปัจจัยดังกล่าวมีบทบาททางลบใน 2-3 เดือนก่อนหน้า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในเดือนมถิุนายน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 70.02 
จุด หรือประมาณ 4.95% มาอยู่ท่ี 1,485.75 จุด จากราคาปิด ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ท่ี 1,415.73 จุด โดยดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ปรับตัวเป็นขาขึ้นต่อเน่ืองตลอดท้ังเดือน ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในเดือนมถิุนายน มีทิศทางไต่ระดับขึ้น
ต่อเน่ืองจากช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ด้วยความคาดหวังเชิงบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัว 
จากมาตรการแก้ไขเศรษฐกิจของ คสช. ท้ังระยะสั้น – กลาง – ยาว และคืนความสุขคนไทยโดยการประกาศยกเลิก 
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เคอร์ฟิวท่ัวประเทศ มีผลในวันท่ี 13 มถิุนายน รวมถึงปัจจัยต่างประเทศท่ีเอื้อต่อการปรับตัวขึ้นของ SET INDEX ด้วย
เช่นกัน เมื่อ ECB ลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายจาก 0.25% เป็น 0.15% เพื่อแก้ปัญหาอัตราเงินเฟ้อตํ่า และเศรษฐกิจ
ชะลอตัว รวมถึงการประชุมเฟด แม้คงการลดวงเงิน QE ลงอีก US$1.0 หมื่นล้านตามตลาดคาด แต่ส่งสัญญาณคง
อัตราดอกเบ้ียตํ่าไปอีกระยะหน่ึง ทาง ธปท. ปรับลดประมาณการ GDP ปีน้ีเหลือเพียง 1.5% จากเดิม 2.7% แต่ยังคง
คาดว่าจะฟื้นตัวเป็นรูป V ในครึ่งหลังปีน้ี และเติบโตได้ดีในปีหน้าท่ี 5.5% ตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ 
และจีน เป็นต้น ท่ีส่วนใหญ่ออกมาเชิงบวก นอกจากน้ีเหตุการณ์ความวุ่นวายในอิรัก เป็นบวกต่อราคานํ้ามันดิบ สร้าง
แรงเก็งกําไรต่อกลุ่มพลังงาน ชว่ยหนุนบรรยากาศการลงทุนในกลุ่มพลังงาน ถึงแม้จะม ีSentiment เชิงลบ หลัง EU 
ออกแถลงการณ์ระงับความร่วมมือกับไทย อีกท้ังนักลงทุนส่วนใหญ่ต่างรอความชัดเจนต่อแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆ เช่น นโยบายพลังงาน เป็นต้น  SET INDEX ยังสามารถปิดท่ีระดับสูงท่ี 1,485.75 จุด 
ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 
 เดือนกรกฏาคม SET index ปรับตัวเพิ่มขึ้นผ่าน 1500 จุด โดยปรับตัวขึ้นไปได้สูงสุดท่ี 1543.92 จุด ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ในเดือนกรกฏาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 16.64 จุด หรือประมาณ 1.12% มาอยู่ท่ี 1,502.39 จุด จากราคา
ปิด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ท่ี 1,485.75 จุด โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวผันผวนเป็นขาขึ้นตลอดท้ังเดือน เดือน
กรกฏาคมเป็นเดือนท่ีหุ้นไทยปรับตัวแข็งแกร่งในช่วง 3 สัปดาห์แรกก่อนย่อตัวในช่วงท้ายเดือนจากท้ังปัจจัยภายใน
และภายนอกต่างๆ ดังน้ี ปัจจัยบวกจากสภาพคล่องภายในประเทศส่วนเกินหลังจากการครบกําหนดอายุของพันธบัตร
ออมทรัพย์กว่า 9 หมื่นล้านบาท กระแสเงินต่างชาติท่ีมีการไหลเข้าหลังจากนักลงทุนต่างชาติถือครองหุ้นไทยอยู่ใน
ระดับตํ่าสุดในรอบ5ปี บวกกับความเสี่ยงของประเทศท่ีลดลงต่อเน่ือง สะท้อนจากดัชนี CDS ท่ีอยู่ในระดับตํ่าสุดใน
รอบ 8 เดือน อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนตลาดหุ้นมีการปรับฐานหลังจากกระแสเงินต่างชาติเริ่มมีการไหลออก
จากการปิดสถานะ Carry trade บางส่วน หลังตัวเลขเศรษฐกิจในสหรัฐฯออกมาดีมาก และในเดือนน้ีกลุ่มสื่อสารมี
การปรับตัวแย่กว่าตลาดหลังคสช.มีมติเลื่อนประมูล 4G ออกไปเป็นปีหน้า กลุ่มธนาคารพาณิชย์ปรับตัวได้ดีตาม
กระแสเงินต่างชาติท่ีไหลเข้า บวกกับผลประกอบการไตรมาสท่ี 2 ท่ีส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าท่ีตลาดคาดไว้ 
 เดือนสิงหาคม SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นผ่าน 1550 จุด โดยปรับตัวขึ้นไปปิดท่ี 1561.63 จุด แกว่งตัวใน
ลักษณะ Sideways-to-Sideways-Up ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในเดือนสิงหาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 59.24 จุด หรือ
ประมาณ 3.94% มาอยู่ท่ี 1,561.63 จุด จากราคาปิด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมท่ี 1,502.39 จุด โดยดัชนีปรับตัวผันผวน
เป็นขาขึ้นตลอดท้ังเดือนจากท้ังปัจจัยภายในและภายนอก การปรับตัวผันผวนในสัปดาห์แรกเกิดจากปัญหาพิพาท
ระหว่างยูเครนและรัสเซียซึ่งยังคงไม่มีบทสรุป อย่างไรก็ตาม SET Index ได้รับปัจจัยบวกจากสภาพคล่อง
ภายในประเทศส่วนเกินหลังจากการครบกําหนดอายุของพันธบัตรออมทรัพย์กว่า 5 หมื่นล้านบาท และการประกาศ
รายชื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดประชุมสภาฯ รวมถึงปัจจัยสําคัญการพิจารณานายกรัฐมนตรี และเป็นไป
ตามคาดเมื่อสนช.เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ ส่งผลให้ภาพการเมืองในประเทศมีความชัดเจนมาก
ย่ิงขึ้น รวมถึง Fund Flow จากทางญี่ปุ่นและยุโรปท่ีไหลเข้ามาจากการทํา JPY และ EUR carry trade ซึ่งสามารถ
ชดเชย Fund flow ท่ีไหลกลับไปยังสหรัฐฯได้บางส่วน ความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ หลังเศรษฐกิจไทยใน 
2Q57 ขยายตัวท่ีดี และความชัดเจนเรื่องงบประมาณปี 2558  การประชุมผู้นําธนาคารกลางโลกท่ี Jackson Hole  
มี Positive surprise เล็กๆ หลังนาย Mario Draghi ท่ีเริ่มมท่ีาทีท่ีชัดเจนมากขึ้นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงถัดไป 
และการจัดงาน Thailand Focus ในช่วงปลายเดือนช่วยสร้าง Sentiment เชิงบวกให้กับการลงทุนในประเทศ ส่วน
กลุ่มโรงพยาบาลปรับตัวดีท่ีสุดในเดือนน้ีหลังตลาดเก็งกําไรประเด็นเรื่องของการควบรวม 
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 เดือนกันยายนเป็นอีกครั้งท่ีหุ้นไทยปรับตัว Sideways up ถึงแม้จะมีการปรับตัวลงในช่วงประมาณ
กลางเดือน และปลายเดือนก็ตาม โดยปรับตัวขึ้นไปปิดท่ี 1,585.67 หรือประมาณ 1.54% โดยมีปัจจัยภายในและ
ภายนอกท่ีสําคัญ ดังต่อไปน้ี การปรับตัวท่ีดีในช่วงต้นเดือนมาจากกระแส Fund flow ท่ีไหลเข้า หลังจากงาน 
Thailand Focus ข่าวดีจากการประชุม ECB ท่ีมีการประกาศลดดอกเบ้ีย และการประกาศโครงการการซื้อสินทรัพย์
ท้ังตราสาร ABS และ Covered bond การปรับตัวลงในช่วงกลางเดือนน้ันเกิดจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ
ประชุม FOMC ซึ่งพอหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นโดยไม่มี Negative surprise ใดออกมา ตลาดหุ้นก็สามารถปรับตัว 
Rebound ขึ้นได้ ส่วนการปรับตัวลงในช่วงปลายเดือน เกิดจากการเทขายตาม Negative sentiment จากการ
ประท้วงในฮ่องกงค่าเงิน USD ยังคงปรับตัวแข็งค่าทําจุดสูงสุดใหม่ต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลให้มีการปิดสถานะ USD carry 
trade อย่างไรก็ดีกระแสเงินต่างชาติท่ีไหลเข้าจากการทํา JPY และ EUR carry trade สามารถชดเชยเม็ดเงินท่ีไหล
กลับไปยังสหรัฐฯได้ SET Index ยังได้รับปัจจัยบวกจากสภาพคล่องภายในประเทศส่วนเกิน หลังจากการครบกําหนด
อายุของพันธบัตรออมทรัพย์กว่า 1 หมื่นล้านบาท กลุม่สื่อสารและพลังงานเป็นกลุ่มท่ีปรับตัวได้ดีท่ีสุดในเดือนน้ี หลัง
เป็นกลุ่มท่ี Laggard และเป็นหุ้นขนาดใหญ่ท่ีได้ประโยชน์จาก Fund flow ส่วนกลุ่มค้าปลีกและโรงพยาบาลปรับตัว
แย่ท่ีสุดในตลาดจาก Valuation ท่ีอยู่ในระดับสูง 
 เดือนตุลาคมเป็นเดือนท่ีหุ้นไทยปรับตัวผันผวนอย่างมากจากปัจจัยภายนอกเป็นสําคัญ โดยมีการปรับฐานลง
ในช่วงครึ่งเดือนแรกก่อนท่ีจะรีบาวด์ในช่วงครึ่งเดือนหลัง โดยปรับตัวลงไปปิดท่ี 1,584.16 หรือประมาณ 0.10% โดย
มีปัจจัยภายในและภายนอกท่ีสําคัญดังต่อไปน้ี การปรับตัวลงของดัชนีในช่วงแรกเกิดจากความผิดหวังจากการประชุม 
ECB ความวิตกกังวลในกรีซ การย้ายเงินกลับสหรัฐฯ หลังตัวเลขการจ้างงานออกมาดีมากและตัวเลขเศรษฐกิจโลกท่ี
เปราะบางคําเตือนจาก Yellen หลังประชุม FOMC เดือนท่ีผ่านมาว่าอาจเห็นปรับดอกเบ้ียขึ้นเร็วกว่าท่ีตลาดคาด 
หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีต่อเน่ืองและ survey FOMC members ท่ีเพิ่มดอกเบ้ียคาดการณ์ปลายปี 2558 เป็น 
1.375% เพิ่มความเสี่ยงท่ี Fed จะเปลี่ยน tone ใน FOMC meeting 28-29 Oct. อย่างไรก็ดีดัชนีสามารถยืนได้ท่ี 
1,520 จุดจากแรงซื้อของเม็ดเงินลงทุนจากสถาบัน เช่น LTF และ RMF เป็นต้น การปรับตัวท่ีดีในช่วงปลายเดือนมา
จากกระแสข่าวเกี่ยวกับการออกมาตรการเพิม่เติมของ ECB ในช่วงถัดไป อาทิการเข้าซือ้หุ้นกู้เอกชน (Corporate 
bond) ผล Stress test ธนาคารพาณิชย์ยุโรปท่ีออกมาดี และการประกาศขยายวงเงิน QE ของ BoJ  ค่าเงิน USD 
ยังคงปรับตัวแข็งค่าทําจุดสูงสุดใหม่ต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลให้มีการปิดสถานะ USD carry trade อย่างไรก็ดีกระแสเงิน
ต่างชาติท่ีไหลเข้าจากการทํา JPY และ EUR carry trade สามารถชดเชยเม็ดเงินท่ีไหลกลับไปยังสหรัฐฯได้ SET 
Index ยังได้รับปัจจัยบวกจากการไหลเข้าของเม็ดเงิน Trigger fund 2-3 แห่งในช่วงปลายเดือน รวมถึงสัญญาณ 
Fund flow ท่ีดีในตลาดล่วงหน้ากลุ่มสื่อสารเป็นกลุ่มท่ีปรับตัวได้ดีท่ีสุดในเดือนน้ีหลังเป็นกลุ่มท่ี Laggard และเป็น
หุ้นขนาดใหญ่ท่ีมีเงินปันผลสูง อันเป็นปัจจัยท่ีน่าสนใจสําหรับการทํา Carry trade ส่วนกลุ่มธนาคารฯ ปรับตัวลงมาก
ท่ีสุดตามการไหลออกของ Fund flow ในช่วงครึ่งเดือนแรก    และกลุ่มพลังงานท่ีปรับตัวลงตามราคานํ้ามันดิบท่ีด่ิง
ลงแรง  
 เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนท่ีหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบแคบๆ โดยปรับตัวขึ้นไปปิดท่ี 1,593.91 หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณ 0.62% เน่ืองจากไม่ค่อยมีปัจจัยใหม่เข้ามาส่งผลกระทบนอกเหนือจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางญี่ปุ่นในช่วงต้นเดือน สําหรับปัจจัยภายในและภายนอกท่ีสําคัญมีดังต่อไปน้ี การปรับตัวขึ้นของดัชนีใน
วันแรกของเดือนเกิดจากข่าว Surprise ของ BoJ ท่ีมีการประกาศทํา QE เพิ่มเติม  รวมถึงการเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยง 
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อาทิ ETF ในตลาดหุ้นในระดับท่ีสูงขึ้นด้วย สว่นการปรับตัวท่ีดีในช่วงปลายเดือนมาจากการปรับตะกร้าหุ้นของดัชนี 
MSCI ท่ีในรอบน้ีมีหุ้นไทยถูกคัดเลือกเข้าไปใน Standard Index อีก 3 บริษัท นอกจากน้ันธนาคารกลางจีนยัง 
Surprise ตลาดด้วยการปรับลดอัตราดอกเบ้ียในประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี พร้อมท้ัง ECB ได้มีการเข้าซื้อตรา
สาร ABS เป็นครั้งแรก และนาย Mario Draghi ยังได้กล่าวว่า ECB พร้อมท่ีจะทําทุกวิถีทางเพื่อกระตุ้นระดับเงินเฟ้อ
และเงินเฟ้อคาดการณ์ในกลุ่มยูโรโซน อย่างไรก็ดีในช่วงปลายเดือนดัชนีจะถูกกดดันจากราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน หลัง 
OPEC มีมติไม่ลดกําลังการผลิตนํ้ามันดิบลง กลุ่มขนส่งเป็นกลุ่มท่ีปรับตัวได้ดีท่ีสุดในเดือนน้ีโดยเฉพาะกลุ่มสายการบิน 
หลังจากราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลงจนทําให้เชื้อเพลิงอากาศยาน (Jet fuel) ปรับตัวลงสู่ระดับตํ่าสุดในรอบ 
4 ปี และไตรมาสท่ี 4 ยังเป็น High season ของการท่องเท่ียวอีกด้วย ส่วนกลุ่มท่ีมีการปรับตัวลงมากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และกลุ่มค้าปลีก ตามภาวะการบริโภคภายในท่ียังคงชะลอตัว 
 เดือนธันวาคมเป็นเดือนท่ีดัชนีหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนหนักท่ีสุดในรอบปี โดยปรับตัวลงไปปิดท่ี 1,497.67 
หรือลดลงประมาณ 6.04% จากประเด็นเรื่องราคานํ้ามันดิบท่ีปรับตัวลดลงอย่างหนัก และประเด็นข่าวลือต่างๆ ใน
ตลาด สําหรับปัจจัยภายในและภายนอกท่ีสําคัญมีดังต่อไปน้ี การปรับตัวลงของราคานํ้ามันดิบยังคงเกิดขึ้นต่อเน่ือง
จากปลายเดือนก่อน หลัง OPEC มีมติไม่ลดกําลังการผลิตนํ้ามันดิบลง นอกจากน้ันระดับสต็อกนํ้ามันดิบในสหรัฐฯ ก็
ปรับตัวสูงขึ้นต่อเน่ือง ข่าวลือต่างๆ และการ Force sell ในช่วงกลางเดือนทําให้ดัชนีปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว
ระหว่างวันจนเกือบทําให้เกิด Circuit breaker สําหรบัปัจจัยต่างประเทศท่ีสําคัญ ได้แก่ ความกังวลในการนํา
มาตรการ Capital control มาบังคับใช้ในรัสเซีย หลังจากการปรับขึน้ดอกเบ้ียไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนัก
ลงทุนต่อค่าเงินรูเบิลได้ ปัจจัยบวก ได้แก่ การท่ี Fed เหมือนจะให้ความสําคัญกับระดับเงินเฟ้อในระดับตํ่ามากขึ้น ซึ่ง
ทําให้ Timing ของการขึ้นดอกเบ้ียอาจถูกยืดออกไป ในช่วงปลายเดือนปัญหาความกังวลในกรีซเริ่มมีความรุนแรงมาก
ขึ้น หลังกรีซจะต้องมีการจัดการเลือกต้ังใหม่ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งอาจนํามาสู่ความวุ่นวายในยูโรโซน 
กลุ่มสื่อสารเป็นกลุ่มท่ีปรับตัวได้ดีท่ีสุดในเดือนน้ีจากคุณสมบัติท่ีมี Low beta และเตรียมได้รับประโยชน์จาก Digital 
Economy ส่วนกลุ่มท่ีมีการปรับตัวลงมากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มปิโตรเคมีและพลังงาน ซึ่งไม่น่าแปลกใจหลังราคานํ้ามันดิบ
ยังคงปรับตัวลงต่อเน่ือง 
 เดือนมกราคมเป็นเดือนท่ีดัชนีหุ้นไทยปรับตัวในเกณฑ์ดีขึ้น โดยปรับตัวขึ้นไปปิดท่ี 1,581.25 หรือขึ้น
ประมาณ 5.58% โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงครึ่งเดือนหลัง จากประเด็นการออกมาตรการ QE ของธนาคารกลางยุโรป 
สําหรับปัจจัยภายในและภายนอกท่ีสําคัญมีดังต่อไปน้ี ดัชนีปรับลดลงในช่วง 2 วันทําการแรกจากแรงขายไถ่ถอนเงิน
ลงทุนในกองทุน LTF ท่ีครบกําหนดอายุ และมาตรการควบคุมหุ้นร้อนท่ีเริ่มบังคับใช้ต้ังแต่ต้นปีน้ี อย่างไรก็ดีการ
ปรับตัวลงของนํ้ามันดิบเป็นผลทําให้ระดับ Bond yield ของสหรัฐฯ ปรับตัวลงมาอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งส่งผลให้ SET 
Index มีความน่าสนใจมากขึ้นในมุมมองของ Earning yield gap ประเด็นข่าวท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงได้แก่การ
ธนาคารกลางสวิส (SNB) ยกเลิกการผูกติดค่าเงินฟรังก์กับค่าเงินยูโรท่ีอตัราแลกเปลี่ยนขั้นตํ่า 1.20 ฟรังก์สวิสต่อยูโร 
ในช่วงปลายเดือนดัชนีมีการ Rally ขึ้นจากการออกมาตรการ QE ของยุโรปในระดับท่ีมากกว่าตลาดคาดและเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open-ended) ปัจจัยเสี่ยงอื่นอาทิเช่นการได้รับชัยชนะของพรรค Syriza ในการเลือกต้ังกรีซ และการถูก
ลดอันดับความน่าเชื่อถือของรัสเซียล้วนเป็นสิ่งท่ีตลาดคาดการณ์ไว้อยู่แล้ว กลุ่มรับเหมาก่อสร้างเป็นกลุ่มท่ีปรับตัวได้ดี
ท่ีสุดในเดือนน้ีจากการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนท่ีชัดเจนมากขึ้น และเป็นกลุ่มท่ีได้ประโยชน์จากราคานํ้ามันท่ี
ปรับตัวลง ส่วนกลุ่มท่ีมีการปรับตัวแย่ท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มอาหารและกลุ่มค้าปลีก เน่ืองจากยังได้รับผลกระทบจากการ
บริโภคภายในประเทศท่ียังชะลอตัว 
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รายละเอียรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((31 31 มกราคม มกราคม 25582558))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 10,163,728,845.80 97.62 

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ     9,957,605,665.80 95.64 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล MINT 9,728,500 352,658,125.00 3.39 
บมจ. เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร CPF 6,278,200 158,524,550.00 1.52 
บมจ. ไทยยเูนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส ์ TUF 3,769,200 82,168,560.00 0.79 
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป M 1,263,100 73,575,575.00 0.71 
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป CBG 560,000 19,320,000.00 0.19 

เงินทุนและหลักทรัพย์ 
บมจ. ศรสีวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 SAWAD 1,135,500 36,903,750.00 0.35 

ธนาคาร 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK 2,949,300 654,744,600.00 6.29 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย KTB 1,844,500 495,870,150.00 4.76 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์ SCB 2,731,200 490,250,400.00 4.71 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ BBL 1,087,300 207,130,650.00 1.99 
บมจ. ธนาคารทหารไทย TMB 2,192,100 37,795,510.00 0.36 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
บมจ. เซ็นทรลัพัฒนา CPN 6,686,600 299,225,350.00 2.87 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส ์ LH 4,551,040 133,869,568.00 1.29 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท PS 3,652,900 117,806,025.00 1.13 
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ LPN 4,981,100 104,603,100.00 1.00 
บมจ. เหมราชพัฒนาท่ีดิน HEMRAJ 3,359,300 103,715,292.00 1.00 
บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน TICON 5,655,600 100,669,680.00 0.97 
บมจ. ควอลิตีเ้ฮ้าส ์ QH 5,626,700 100,456,664.00 0.96 
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน WHA 1,144,500 42,346,500.00 0.41 
บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนยีริ่ง แอนด์ คอนสตรคัช่ัน UNIQ 1,635,200 25,836,160.00 0.25 
บมจ. แสนสิร ิ SIRI 9,257,900 16,756,799.00 0.16 
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์ ITD 1,517,900 13,509,310.00 0.13 
บมจ. ซีฟโก้ SEAFCO 752,100 9,025,200.00 0.09 

วัสดุก่อสร้าง 
บมจ. อีสเทิร์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป EPG 87,200 82,210,680.00 0.79 
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    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

บริการรับเหมาก่อสร้าง 
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย SCC 784,500 389,112,000.00 3.74 
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคช่ัน STEC 6,096,400 160,030,500.00 1.54 
บมจ. ช.การช่าง CK 5,131,700 150,102,225.00 1.44 
บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ TASCO 546,900 44,709,075.00 0.43 

พลังงานและสาธารณูปโภค 
บมจ. ปตท. PTT 2,046,000 707,916,000.00 6.80 
บมจ. ผลิตไฟฟ้า EGCO 1,589,700 259,121,100.00 2.49 
บมจ. บางจากปิโตรเลียม BCP 4,638,400 158,865,200.00 1.53 
บมจ. กันกุลเอ็นจเินียริ่ง GUNKUL 2,579,600 81,902,300.00 0.79 
บมจ. ไทยออยล ์ TOP 288,900 14,806,125.00 0.14 

การแพทย์ 
บมจ. กรุงเทพดุสติเวชการ BGH 4,808,800 461,443,680.00 4.43 
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 213,100 87,322,005.00 0.84 

การท่องเท่ียวและสันทนาการ 
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา CENTEL 1,545,800 52,557,200.00 0.50 

ขนส่งและโลจิสติกส ์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์ BTS 813,300 500,511,005.00 4.81 
บมจ. ท่าอากาศยานไทย AOT 1,243,100 402,764,400.00 3.87 
บมจ. การบินกรุงเทพ BA 5,814,200 126,749,560.00 1.22 
บมจ. เอเชีย เอวิเอช่ัน AAV 1,371,900 61,976,855.00 0.60 
บมจ. สายการบินนกแอร ์ NOK 758,300 12,056,970.00 0.12 
บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ BECL 280,900 10,955,100.00 0.11 

พาณิชย์ 
บมจ. ซีพี ออลล ์ CPALL 5,581,600 231,636,400.00 2.22 
บมจ. ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน ROBINS 2,205,400 98,691,650.00 0.95 
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร ์ HMPRO 5,105,112 41,606,662.80 0.40 

สื่อและสิ่งพิมพ์ 
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดยี VGI 8,551,180 106,889,750.00 1.03 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป MAJOR 973,500 26,284,500.00 0.25 

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนกิส ์
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์ KCE 1,341,700 63,395,325.00 0.61 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส ์ INTUCH 188,600 822,729,450.00 7.90 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 2,773,800 679,581,000.00 6.53 
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    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

บมจ. ไทยคม THCOM 8,780,000 342,420,000.00 3.29 
บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน TRUE 5,024,300 68,330,480.00 0.66 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรช่ัน SAMART 687,200 28,003,400.00 0.27 
บมจ. เจ มาร์ท JMART 470,500 6,163,550.00 0.06 

หน่วยลงทุน     206,123,180.00 1.98 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
ซ.ีพี.ทาวเวอร ์โกรท CPTGF 715,800 192,656,940.00 1.85 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน TFUND 1,270,400 13,466,240.00 0.13 

เงินฝากธนาคาร     238,449,557.97 2.29 

ทรัพย์สินอื่น     123,382,561.12 1.19 

หนี้สินอืน่     (113,789,853.17) (1.09) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ     10,411,771,111.72 100.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     8.5185 บาท 

หมายเหต:ุ บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
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ผลการดําเนินงานย้อนหลังผลการดําเนินงานย้อนหลัง  

ผลการดําเนินงานสิ้นสุด  
ณ วันท่ี 30 มกราคม 2558 

3 เดือน 
(31 ต.ค. 57) 

6 เดือน 
(1 ส.ค. 57) 

1 ปี 
(31 ม.ค. 57) 

3 ปี 
(3 ก.พ. 55) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด ์ -1.01 5.34 23.23 47.60 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ -0.18 5.40 24.09 43.89 

หมายเหตุ: 

- กองทุนเปดิเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด ์มิไดร้ับการรับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสรมิการขายหรือเก่ียวข้องในทางใดๆ กับ 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ให้คํารับรอง รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง
หรือปริยายในการใช้ SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย”์) ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพย์เปน็ผู้จัดทําและคํานวณ
ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรพัย์ โดยตลาดหลักทรัพยไ์มร่ับผดิชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลใดจาก
การใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลกัทรัพยไ์ม่รับผิดชอบในความผิดพลาดท่ีเกิดจากการคํานวณดัชนี
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย ์

- “SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

  
การจ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผล  

 สําหรับในรอบปีบัญชีท่ี 6 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ดังนี ้

ครั้งท่ี วันท่ีปิดสมุดทะเบียน วันท่ีจ่ายเงินปันผล จํานวนเงิน (บาท/หน่วย) 

1 14 มีนาคม 2557 28 มีนาคม 2557 0.50 

2 18 มิถุนายน 2557 3 กรกฎาคม 2557 0.50 

3 16 กันยายน 2557 29 กันยายน 2557 0.30 

  รวม 1.30 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งรายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 31 31 มกราคม มกราคม 25582558  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ    
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 238,449,557.97 2.29 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) - - 

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

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

  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 

ผูอ้อก 
 

ผู้ค้ํา/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ 
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว   

มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

    ผู้สลักหลัง     (บาท) (บาท) 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบ ี - -  AAA  -  210,167,525.03  

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ - -  AA-  -    28,282,032.94  
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รายละเอียดค่ารายละเอียดค่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  

สําหรับรอบปีบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี  ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  11  กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  3131  มกรามกราคมคม  22555588  

 ชื่อบริษัท ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 

1 บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป 11,683,680.00 40.11 

2 บมจ. หลักทรัพย ์บัวหลวง 2,216,550.00 7.61 

3 บมจ. หลักทรัพย ์พัฒนสิน 1,781,250.00 6.11 

4 บล. ทิสโก้ 1,700,032.00 5.84 

5 บมจ. หลักทรัพย ์ภัทร 1,535,786.00 5.27 

6 บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย) 1,377,115.00 4.73 

7 บมจ. หลักทรัพย ์เอเซีย พลสั 1,262,452.00 4.33 

8 บล. ไทยพาณิชย ์ 1,182,457.00 4.06 

9 บมจ. หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส 1,015,362.00 3.49 

10 บมจ. หลักทรัพย ์ธนชาต 1,000,716.00 3.44 

11 ค่านายหน้าท่ีเหลือ 4,375,414.00 15.02 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 29,130,809.19 100.00 

 

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

ระหว่างระหว่างวันท่ีวันท่ี  11  กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 มกราคม มกราคม 22555588  

 PTR  =  0.8646 เท่า    

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซ่ึงคํานวณจากมูลค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่าง

ผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา 
หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน  
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรับรอบปีบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี  ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  11  กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 มกราคม มกราคม 22555588  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 194,852 2.14 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1 1,949 0.02 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 9,743 0.11 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าประกาศแจ้งความ 1 122 0.00 

ค่าสอบบัญชี 80 0.00 

ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 1 1,148 0.01 

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 1 713 0.01 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 208,607 2.29 

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 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ Presentation, Meeting ข้อมูลในการลงทุน 

2 บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด Meeting ข้อมูลในการลงทุน 

3 ธนาคารยโูอบ ี Meeting ข้อมูลในการลงทุน 

4 ธนาคารดอยซ์แบงก์ Conference ข้อมูลในการลงทุน 

5 BlackRock, Inc. (Asset management) Conference ข้อมูลในการลงทุน 

6 ธนาคารเอชเอสบีซ ี Meeting ข้อมูลในการลงทุน 

7 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด Conference ข้อมูลในการลงทุน 

8 ธนาคารยโูอบ ี Conference ข้อมูลในการลงทุน 

9 บล.ทิสโก้ จํากัด Conference ข้อมูลในการลงทุน 
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การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

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

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  

สําหรับรอบปีบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  11  กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 มกราคม มกราคม 22555588  

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
ข้ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 1 ใน ใน 33  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  3311  มกราคม มกราคม 25582558  

รายละเอียด 

- ไม่มี - 

  
รายช่ือผู้จัดการกองทุนรายช่ือผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  3311  มกราคม มกราคม 25582558  

ผู้จัดการกองทุน 

ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนในประเทศ คุณสุทธินีย์  พรหมสุวรรณ 
 คุณชาคริต  พืชพนัธ ์
 คุณมาณวิกา  ธนาวบิูลเศรษฐ 

ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ คุณจริยา  พิมลไพบูลย ์
 คุณรุ่งโรจน์  นลินพคุณ 

 คุณนรินทร์  จันทร์เนตร 
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รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องรายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

สําหรับรอบปีบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  11  กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 มกราคม มกราคม 22555588  

 รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

1 บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารออมสิน 

3 บริษัทหลักทรัพย ์คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

4 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) 

5 บริษัทเมืองเอกวิสตา้ กอล์ฟ คอรส์ จํากัด 

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.โชคชัย  อักษรนันท์ 

13 นายสดาวุธ  เตชะอุบล 

14 นายวรวิทย ์ ชัยลิมปมนตร ี

15 ดร.ธัชพล  กาญจนกุล 

16 นายพิษณ ุ วิชิตชลชัย 

17 พลเอก เลิศรัตน ์ รัตนวานิช 

18 นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 

19 นายสุวิชญ  โรจนวานิช 

20 นายพิพัฒน ์ ขันทอง 

21 นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา 

22 นายวิกรม  คุ้มโพโรจน ์

23 นายอมร  อัศวานนท์ 

24 นางสาวประภา  ปูรณโชต ิ

25 นางจิราพร  บุญวานิช 

26 นางพัณณรัชต ์ บรรพโต 

27 นางรจิตพร  มนะเวส 

28 นางอภิรด ี พิชัยศรทัต 

29 นายชาคริต  พืชพันธ์ 

30 นางณัฐรา อิสรินทร ์
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รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรับรอบปีบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  11  กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 มกราคม มกราคม 22555588  

 รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง   

31 นายกิตติคม  สุทธิวงศ ์ 60 นายรุ่งโรจน ์นิลนพคุณ 

32 นายเจรญิชัย  เล็งศิริวัฒน ์ 61 นายนรินทร ์ จันทร์เนตร 

33 นายณัฐวุฒิ  ธรรมจาร ี 62 หุ้นสามญั ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 

34 นายประสิทธ์ิ  พรปฏิมากร 63 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/4ป/ี2555 

35 นางสาวณัฐร ี พนัสสุทรากร 64 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/3ป/ี2556 

36 นางสาวสุพิกา  สมไทย 65 พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งท่ี 6 

37 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรต ิ 66 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/2ป/ี2557 

38 นายธงชัย  ตั้งสถาพรชัยกุล 67 พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งท่ี 2 

39 นายสุรยิะ  ปัตตพงศ ์ 68 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 2/3ป/ี2557 

40 นายโกเมน  นิยมวานิช 69 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 39/182/2556 

41 นายชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ 70 ไทยไพรม์ฟันด ์ลิมิเตด็ 

42 นายพิพัฒน ์ นรานันทน ์ 71 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 47/182/2556 

43 นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศม ี 72 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 4/92/2557 

44 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 73 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 51/182/2556 

45 นายอภิรักษ์  พุ่มกลิ่น 74 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 2/182/2557 

46 นายสมเมธ  รังคกูลนุวัฒน ์ 75 ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี ้ 

47 นางรุ่งลักษม ี วิวัฒน์สุจรติกุล  (พ.ร.บ.การบรหิารหนีส้าธารณะฯ) งวดท่ี 3/95/57 

48 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชย์พงษ์ 76 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/3ป/ี2555 

49 นายสุพจน ์ วณิชชานนท์ 77 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

50 นายสุทยุต  เช้ือพานิช 78 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี ้เฮ้าส ์

51 นางสุวรรณา  วัฒนล ี 79 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

52 ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณ ี 80 กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

53 นางอุไร  ร่มโพธิหยก 81 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ซ.ีพี.ทาวเวอร์โกรท 

54 นายกริช  อัมโภชน ์ 82 ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์อิมแพ็คโกรท 

55 ศ.พิเศษวิศิษฎ ์ วิศิษฎ์สรอรรถ 83 หุ้นบริษัทเอพี (ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 

56 นายบุญชัย  โชควัฒนา 84 หุ้นบริษัท คันทรี ่กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) 

57 นายทอมมี ่ เตชะอุบล 85 หุ้นบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด 

58 นางสาวสุทธินีย ์ พรหมสุวรรณ 86 หุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

59 นางสาวจริยา  พิมลไพบลูย ์ 87 หุ้นบริษัท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 
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รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรับรอบปีบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  11  กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 มกราคม มกราคม 22555588  

 รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

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 ชุดท่ี2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557 

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

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

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

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

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

100 
 

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

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

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

103 หุ้นกู้ของบริษัทไทยคม จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2557 ชุดท่ี3 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2562 

104 หุ้นบริษัทเอเช่ียนพร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

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

106 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN คอมเมอรเ์ชียล โกรท 

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 


