
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานประจาํปี 2555 

  กองทุนเปดิกองทุนเปดิเเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนลอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล          
  โกลด์ สปอท โกลด์ สปอท 7 7 ซีรี่ส์ ซีรี่ส์ 3 3 ((II--GGOOLLDD77SS33))  
    สําหรับรอบปีบัญชีที่ สําหรับรอบปีบัญชีที่ 22  ตั้งแตวั่นที่ ตั้งแตวั่นที่ 11  ธันวาคมธันวาคม  2555 2555 –– 3 30 0 พฤศจิกายนพฤศจิกายน 2556 2556  
 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 22 -11--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 7 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์33  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซรีี่ส์ 3 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานประจําปี 2555 ของกองทุนเปิด 

เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 สําหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึง 30 

พฤศจิกายน 2556 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน 

โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 22 -22--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 7 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์33  
 

  

  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ สําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ 1 1 ธัธันวาคม นวาคม 25552555  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 25562556  

 ภาวะตลาดการลงทุนในทองคํา 

ตลอดช่วงที่ผ่านมา ราคาทองคําถูกกดดันจากหลายปัจจัยทั้งความวิตกที่เกิดขึ้นจากปัญหาหนี้ในยุโรป วิกฤติ

ไซปรัส รวมถึงข่าวการยุติมาตรการ Quantitative Easing หรือ QE ของสหรัฐฯ โดยต้ังแต่ปลายเดือนตุลาคมไปจนถึง

ส้ินเดือนธันวาคม 2555 ราคาทองคําปรับตัวลง $114/Oz (-6.4%) มาอยู่ที่ $1,656/Oz หลังนักลงทุนเริ่มมองว่า

เศรษฐกิจโลกน่าที่จะผ่านพ้นช่วงต่ําสุดไปแล้วหลังจากสหรัฐฯ มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้นเป็นลําดับ ส่งผลให้

เกิดการเทขายทองคําออกมาเพื่อเปล่ียนไปลงทุนในสินทรัพย์เส่ียงที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าในช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจขาขึ้น 

โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ เยอรมัน และญี่ปุ่น ตั้งแต่ต้นปี 2555 ให้ผลตอบแทน 7%, 25% และ 12% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 

ปีย้อนหลัง ที่ให้ผลตอบแทนในระดับต่ําเพียง 4%, 6% และ 1% ตามลําดับ นอกจากนี้ ราคาทองคํายงัถูกกดดันจาก

อุปสงค์จริงจากอินเดียซ่ึงเป็นประเทศที่มีการนําเข้าทองคําอันดับหนึ่งของโลก หลังรัฐบาลปรับเพิ่มภาษีนําเขา้ทองคํา

เป็น 4% จากเดิมซ่ึงอยู่ที่ 1% เพื่อลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด โดย World Gold Council รายงานอุปสงค์ทองคาํ

ของอินเดียจากช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2554 ไปจนถึง ไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 ลดลงถึง 28% Y-Y เหลือเพียง 793 ตัน 

ใกล้เคียงกับจีนที่เป็นอันดับ 2 ของโลก ซ่ึงซื้อทองคําในช่วงเวลาเดียวกัน 773 ตัน ส่งผลให้โครงสร้างตลาดทองคํา

พลิกกลับมามีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 

ทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 ราคาทองคําในตลาดยังถูกแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง 

โดยปรับลงอีกกว่า $462.61/Oz (-27.0%) โดยลดลงจาก $1,715.96/Oz ในวันที่ 1 เดือนธันวาคม 2555 มาอยู่ที่ 

$1,253.35/Oz จากหลายปัจจัย นําโดยการ Panic Sell ที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน จากความกังวลว่าธนาคารกลางใน

กลุ่ม PIIGS อาจถูกกดดันให้ขายทองคําออกมาเพื่อแลกเปลี่ยนกับการช่วยเหลือเหมือนกรณีของไซปรัส ขณะที่ใน

เดือนเดียวกัน จีนได้รายงานตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 ต่ํากว่าคาด โดยเติบโต

ลดลงเหลือ 7.7% จาก 7.9% ในไตรมาสที่ 4 ของปีก่อนหน้า ขณะที่ตลาดคาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 8.0% ซ่ึงส่งผลให้ตลาด

เกิดความกังวลว่าประเทศที่มีการบริโภคทองคํามากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกจะมีอุปสงค์ลดลงตามอินเดียไปด้วย 

โดยเหตุการณ์ที่ส่งผลลบต่อราคาทองคํามากที่สุดคือแถลงการณ์ในเดือนพฤษภาคมของนายเบอร์นันเก้ ประธานเฟดที่

ออกมาระบุถึงการยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative easing) ในปีน้ี หลังตัวเลขเศรษกิจมีพัฒนาการ

ดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคแรงงานที่อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 7.5% จากจุดสูงสุดที่ 8.7% เมื่อเดือนกันยายน 

2552 อีกทั้งจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกก็ทยอยลดลงตามลําดับเช่นกัน ทั้งนี้แรงขายตามเทคนิคหลัง

ราคาทองคําไหลหลุดแนวรับสําคัญลงมาก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันภาวะการลงทุนด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี้ แม้ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจจะแสดงว่ากลุ่มเศรษฐกิจโลกกระแสหลักอย่างสหรัฐฯ ญี่ปุ่น เครือสหราช 

อาณาจักรฯ และกลุ่มสหภาพยุโรป มีแนวโน้มการฟื้นตัวสถานะทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีตวับ่งชี้ถึง

ภาวะเงินเฟ้อจากการอัดฉีดสภาพคล่องในประเทศพัฒนาแล้ว จะส่งผลให้การลงทุนในทองคําเพื่อใช้เป็นโลหะในการ

รักษามูลค่ามีความน่าสนใจน้อยลงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ก็ตาม สถานะทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทยที่

ย่ําแย่กลับส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจะส่งผลตอบแทนชดเชยให้กับการลงทุนใน ETF ได้ โดยเงินบาทอ่อนค่าลง 

4.4% จาก 30.706 บาท/ดอลลาร์ ในปลายเดือนธันวาคม 2555 เป็น 32.044 บาท/ดอลลาร์ ในปลายเดือน

พฤศจิกายน 2556  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 22 -33--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 7 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์33  
 

 

 
 ภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน 

 การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ สรอ. ในช่วงเดือนธันวาคม 2555 – พฤศจิกายน 2556 มีการ

เคล่ือนไหวในทิศทางที่อ่อนค่าจากระดับ 30.69 บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ 30 พฤศจิกายน 2555 มาอยู่ที่ 32.03 บาท

ต่อดอลลาร์สรอ. ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 หรืออ่อนค่า 4.37% 

 ในช่วงเดือนธันวาคม 2555 – เมษายน 2556 ค่าเงินบาทแข็งค่าเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ สาเหตุจากการ

ประกาศมาตรการ QE 3 ของ FED  ทําให้กระแสเงินทุนไหลเข้าตลาดเกิดใหม่รวมทั้งประเทศไทย  ซ่ึงมีพ้ืนฐานทาง

เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าประเทศในยูโรโซน  อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2556  ค่าเงินบาท

มีทิศทางอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง จากการที่การเติบโตเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะประเทศจีนส่งสัญญาณ

ชะลอตัวลง  ทําให้กระทบกับเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงรวมทั้งไทยด้วย  ประกอบกับการคาดการณ์ต่อ

การลดทอนการเข้าซ้ือพันธบัตรของ FED หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ รวมทั้งประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ไม่ว่า

จะเป็นประเทศหลักในยูโรโซน และญี่ปุ่น ที่ค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น  นักลงทุนจึงทยอยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในประเทศ

พัฒนาแล้ว และลดสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ของประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีพ้ืนฐานเศรษฐกิจ

อ่อนแอหรือชะลอตัวลง โดยเฉพาะประเทศที่มีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง งบประมาณ

ขาดดุล ซ่ึงประเทศไทยก็อยู่ในข่ายดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยในช่วง

ปลายปีก็เป็นอีกปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงินบาท  

ทั้งนี้ กองทุนได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎระเบียบ

ข้อบังคับของสํานักงาน กลต. และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคํานึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดย

คณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และมีการปรับกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยง 

ตามความเหมาะสม ซ่ึงช่วยลดผลกระทบในเชิงลบของความผันผวนของค่าเงิน 

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 22 -44--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 7 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์33  
 

 

 
เนื่องจากกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3  มีนโยบายการลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมทองคํา (ETF) หลายกองทุน ซ่ึงลักษณะของหน่วยลงทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุนเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด จึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาทองคํา การ

เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน ความผันผวนของตลาด

หลักทรัพย์ ความม่ันคงของผู้ออกตราสาร สภาพคล่องของตราสาร และการบันทึกราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  

จึงมีความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว เช่น 

(1) ความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคํา (Price risk) ได้แก่ ความเส่ียงที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงของราคาทองคําในตลาดโลกที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ําลงอันส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดําเนินงาน

ของกองทุน  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ Short against 

Portfolio เมื่อราคาทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวลง  

(2) ความผันผวนจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่กองทุน

ไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุน ETF ซ่ึงจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์นิวยอร์ก สิงคโปร์ ญี่ปุ่นและฮ่องกงซึ่งสามารถซื้อขายได้ทุกวันทําการ จงึทําให้ช่วยลดความเส่ียงด้านสภาพ

คล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้ 

(3) ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk หรือ Exchange Risk)   เนื่องจากกองทุนเปิด 

เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 มีนโยบายที่เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ราคา

หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนจึงอยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจมีผลต่อ

การดําเนินงานของกองทุน โดยเฉพาะเมื่อมีการแปลงราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินบาท  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทนุจะบริหารความเสี่ยง โดยจะพิจารณาถึงความจําเป็นของการ

จัดหาและ/หรือเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ

สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อลดความผันผวน และเพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นหลัก ทั้งนี้ อาจพิจารณาลงทุนใน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เหมาะสม 

(4) ความผันผวนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บางประเภทอาจจะมีการขึ้นลงที่ผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พ้ืนฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์

ดังกล่าว ย่อมทําให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พ้ืนฐาน 

แนวทางบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจัดใหมี้ระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือ

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Value-at-risk มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 

 (5) ความผันผวนในการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk) การลงทุนในต่างประเทศยังคงมีความเส่ียง

ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง ที่เกี่ยวกับประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนมีการติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา

ทองคําอย่างใกล้ชิด ทําให้สามารถพิจารณาปรับพอร์ตการลงทุนได้ตามสถานการณ์ล่าสุดโดยทันที 

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความความผันผวนดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัท

จัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ลงทุน 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 22 -55--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 7 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์33  
 

 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันอภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทนุรายละเอียดการลงทนุ  (30 พฤศจิกายน 2556) 

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

      หลักทรัพย์   (บาท)   

เงินลงทุนในกองทุนรวม ETF ในต่างประเทศ     279,944,315.75 97.54

  POWERSHARES DB GOLD FUND           DGLUS 50,131 67,653,853.41 23.40

  SPDR GOLD TRUST            GLDF 17,300 67,047,123.99 23.19

  ETFS GOLD TRUST          B41KP56F 16,970 67,043,232.38 23.19

  ISHARES COMEX GOLD TRUST            IAUF 172,110 67,033,776.28 23.18

  VALUE GOLD ETF B59PYK8F 87,820 11,166,329.69 3.86

สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอปที่อ้างอิงกับ

ดอกเบี้ย หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา   (8,090,627.52) (2.82)

เงินฝากธนาคาร     1,299,497.46 0.45

ทรัพย์สินอื่น     14,465,267.28 5.04

หนี้สินอื่น     (612,281.26) (0.21)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     287,006,171.71 100.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     7.5059 บาท

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคาํนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษิัทจัดการลงทุน (AIMC) 











รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 22 -1100--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 7 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์33  
 

  

  

ผลการดําเนนิงานย้อนหลัง 

ผลการดําเนนิงานสิ้นสุด  

ณ วันที ่29 พฤศจิกายน 2556 

3 เดือน 

(30 ส.ค. 56)

6 เดือน 

(31 พ.ค. 56) 

1 ปี 

(30 พ.ย. 55) 

ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 

(23 ธ.ค. 54) 

กองทุนเปิดเอม็เอฟซ ี
อินเตอรเ์นชั่นแนล  
โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 -10.50 -10.56 -25.44 -24.94 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) -10.19 -4.66 -24.05 -19.92 

หมายเหตุ: 
(1) ดัชนีราคาทองคํา London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท 

ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 

-  เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

  
การจ่ายเงินปันผล 

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซรีี่ส์ 3 มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือ

หน่วยลงทุน  

  

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 22 -1111--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 7 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์33  
 

 

 

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนรายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 330 0 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 25562556  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ    

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 

หรือผู้ค้ําประกัน 1,299,497.46 0.45 

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

(Investment Grade) - - 

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถ 

ลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือ - - 

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

  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 

 

ผู้ออก 

 

ผู้ค้ํา/ 

ผู้รับรอง/ 

วันครบ 

กําหนด 

อันดับความ

น่าเชื่อถือ 

มูลค่า 

หน้าต๋ัว   

มูลค่า 

ตามราคาตลาด 

    ผู้สลักหลัง  TRIS FITCH (บาท) (บาท) 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ - - - - - 

 

1,299,497.46 

  

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 22 -1122--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 7 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์33  
 

 

 

รายละเอียดค่ารายละเอียดค่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  

สําหรับรอบปบีัญชีสําหรับรอบปบีัญชี  ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่  1 1 ธนัวาคมธนัวาคม  25552555 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 30 0 พฤศจกิายนพฤศจกิายน  22555566  

 ชื่อบริษัท ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 449,333.40 46.14 

2 บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) 358,673.20 36.83 

3 OCBC SECURITIES 165,923.40 17.04 

 รวมค่านายหน้าทั้งหมด 973,929.98 100.00 

 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรับรอบปบีัญชีสําหรับรอบปบีัญชี  ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 1  1 ธนัวาคม ธนัวาคม 25552555 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 30 0 พฤศจกิายน พฤศจกิายน 22555566  

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)  1 8,243 2.14 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)  1 165 0.05 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)  1 412 0.11 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 

ค่าประกาศแจง้ความ  1 34 0.01 

ค่าสอบบัญช ี 51 0.02 

ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร  1 2 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2
 8,907 2.33 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 22 -1133--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 7 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์33  
 

 

 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ((SSoofftt  CCoommmmiissssiioonn))  

ด้วย บรษิัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จดัการกองทุน ได้รับขอ้มูลสารสนเทศ

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บรกิาร อันเนือ่งมาจากการใช้บรกิารของบุคคลดงักล่าว อาทิเชน่ บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม

เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงนิและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม 

และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจทีจ่ะทําการลงทุน รวมถงึขอ้มูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้รว่ม Company visit เป็นต้น 

เพื่อประโยชนใ์นการจดัให้มกีารวิเคราะหก์ารลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวเิคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การ

วิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น การวเิคราะห์นโยบายของบริษทัของผู้ออก

ตราสารที่กองทนุจะไปลงทุน เป็นต้น รวมถงึเพื่อกําหนดระดบัความเส่ียงของตราสาร การวเิคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่า

จะได้รับการสรา้งกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดบัความปลอดภัยของเงินลงทุน    

จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เปน็ผู้ให้บรกิาร ดงันี ้

1. บมจ. หลักทรพัย์ เอเซีย พลัส  20. บมจ. หลักทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

2. ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา 21. บมจ. หลักทรพัย์ โนมูระ 

3. บมจ. หลักทรพัย์ บัวหลวง 22. บมจ. หลักทรพัย์ กสิกรไทย 

4. บมจ. หลักทรพัย์ บีเอ็นพี พารบีาส์ พีรีกริน (ประเทศไทย) 23. บมจ. หลักทรพัย์ เคทีซิมิโก ้

5. BlackRock, Inc. (Asset management) 24. เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ เอ็น เอ 

6. กลุ่มซีไอเอ็มบ ี 25. ธนาคาร แอลจที ี

7. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ 26. OCBC Securities 

8. บมจ. หลักทรพัย์ คันทรี่ กรุ๊ป 27. บมจ. หลักทรพัย์ ภัทร 

9. บจก. หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 28. บมจ. หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 

10. บมจ. หลักทรพัย์ พัฒนสิน 29. บจก. หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย ์

11. บจก. หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) 30. บมจ. หลักทรพัย์ ซิกโก ้

12. บจก. หลักทรัพย์ เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) 31. ธนาคารสแตนดาร์ดชารเ์ตอร์ด 

13. บจก. หลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) 32. บมจ. ธนาคารทิสโก ้

14. ธนาคารดอยซ์แบงก ์ 33. บจก. หลักทรัพย์ ทิสโก ้

15. บจก. หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 34. กลุ่มบริษทัหลักทรัพย์ทรีนิตี ้

16. บมจ. หลักทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรสั 35. บมจ. หลักทรพัย์ ธนชาต 

17. ธนาคารเอชเอสบีซี 36. บจก. หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) 

18. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 37. บมจ. ธนาคารยโูอบี 

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

  

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 22 -1144--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 7 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์33  
 

 

 

 บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจไดร้บัอภินันทนาการอื่น 

ซึ่งอาจเป็นบริการหรอืทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว 

อาทิเช่น การจดัสัมมนาเพื่อใหข้้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดินทางไปศกึษาวิธีปฏิบัติงานอนัเป็นประโยชนต์่อการบริหาร

จัดการกองทุน การจดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่ือสาร และอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่ป็นเครื่องมือ

ในการส่งขอ้มูลการซื้อขายหลกัทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติต่างๆ เป็นต้น  อันเป็นประโยชน์ที่มี

มูลค่าในทางเศรษฐกิจตอ่กองทุน  จึงขอเปดิเผยรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ 

ที ่

รายชื่อผู้ให้บริการ 

 

ลักษณะของ 

อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 

ประโยชน์ในการรับสิทธ ิ

1 

 

บจก. หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ 

(ประเทศไทย) 

สัมมนา 

 

เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 

 

2 บมจ. หลักทรพัย์ โนมูระ พัฒนสิน สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 

3 บมจ. หลักทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรสั สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 

4 ธนาคารเอชเอสบีซี สัมมนา เพื่อสํารวจตลาดและรับฟังขอ้มูลบริษัท 

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 22 -1155--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 7 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์33  
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสยีงได้

ทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.mfcfund.com  ในเมน ู“เกี่ยวกับ MFC” 

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชี  

สําหรับรอบปบีัญชี สําหรับรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 1  1 ธนัวาคมธนัวาคม  25552555 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 30 0 พฤศจกิายน พฤศจกิายน 22555566  

- การลงทุนเปน็ไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 1 ใน ใน 33  

ณ ณ วันที่วันที่  330 0 พฤศจิพฤศจิกายน กายน 22555566  

- ไม่มขี้อมูลรายงาน - 

  

  
 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 22 -1166--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 7 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์33  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้องรายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง  

สําหรับรอบปบีัญชี สําหรับรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่  1 1 ธนัวาคม ธนัวาคม 25552555 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 30 0 พฤศจกิายน พฤศจกิายน 22555566  

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารออมสิน 

3 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

4 บริษัทเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟ คอร์ส จํากัด 

5 ไทยไพร์มฟันด์ ลิมิเต็ด 

6 บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จํากัด 

7 บริษัท เอ็มเอฟโฮลดิ้งส์ จํากัด 

8 บริษัทไทยเอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 48.99 

9 บริษัทเอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

10 บริษัทเอ็มเอฟซี เอสโก จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

11 บริษัท ท่ีปรึกษา เอ็มเอฟซี จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

12 ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี 

13 นายสดาวุธ  เตชะอุบล 

14 ดร.โชคชัย  อักษรนันท์ 

15 นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี 

16 ศ.พิเศษวิศษฎ์  วิศิษฎ์สรอรรถ 

17 ดร.ธัชพล  กาญจนกุล 

18 นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 

19 พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช 

20 นางอุไร  ร่มโพธิหยก 

21 นายสุวิชญ  โรจนวานิช 

22 นายกริช  อัมโภชน์ 

23 นายบุญชัย  โชควัฒนา 

24 นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา 

25 นางสาวประภา  ปูรณโชติ 

26 นางจิราพร  บุญวานิช 

27 นางพัณณรัชต ์ บรรพโต 

28 นางรจิตพร  มนะเวส 

29 นายทอมมี่  เตชะอุบล 

30 นางอภิรดี  พิชัยศรทัต 

31 นายชาคริต  พืชพันธ์ 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 22 -1177--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 7 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์33  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรับรอบปบีัสําหรับรอบปบีัญชี ญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 1  1 ธนัวาคม ธนัวาคม 25552555 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 30 0 พฤศจกิายน พฤศจกิายน 22555566  

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง   

32 นางณัฐรา อิสรินทร์ 62 นายคณิน  นามโคตร 

33 นายกิตติคม  สุทธิวงศ์ 63 นายเกษมทัศน์  ทรรทรานนท์ 

34 นายเจริญชัย  เล็งศิริวัฒน์ 64 นางสาวกุลยา  วรรธนรียชาติ 

35 นายณัฐวุฒิ  ธรรมจารี 65 นายฐิติรัฐ  รัตนสิงห์ 

36 นางสาวสุพิกา  สมไทย 66 หุ้นสามัญ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 

37 นายสุริยะ  ปัตตพงศ์ 67 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.68/14/54 

38 นายโกเมน  นิยมวานิช 68 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2555 

39 นายชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ 69 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2ปี/2555 

40 นายธงชัย  ต้ังสถาพรชัยกุล 70 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/4ปี/2555 

41 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรติ 71 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2556 

42 นายประสิทธ์ิ  พรปฏิมากร 72 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/182/55 

43 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชย์พงษ์ 73 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/55 

44 นายสุทยุต  เชื้อพานิช 74 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/28/55 

45 นายพิพัฒน์  นรานันทน์ 75 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/55 

46 นางสุวรรณา  วัฒนลี 76 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/3ปี/2553 

47 นายอภิรักษ์  พุ่มกลิ่น 77 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2554 

48 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 78 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/363/55 

49 นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศมี 79 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/182/56 

50 นายโทมัส  จอห์นสตั้น สมิท จูเนียร์ 80 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/56 

51 นายสมเมธ  รังคกูลนุวัฒน์ 81 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 17/182/56 

52 นางรุ่งลักษมี  วิวัฒน์สุจริตกุล 82 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

53 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 83 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 

54 พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว 84 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส ์

55 นายธีร์ภัทร  สูตะบุตร 85 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

56 นายสุวิทย์  พงศส์ิริพิพัฒน์ 86 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

57 นายวิชชุ  จันทาทับ 87 หุ้นบริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ 

58 นางสาวชนิดา  ชฎาวัฒน์ 88 หุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

59 นางสุทรรศิกา  คูรัตน์ 89 หุ้นบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด 

60 นางวรลักษม์  เสน่ห์ลักษณา 90 หุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

61 นางวรวรรณ  เลาหะพลวัฒนา 91 หุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 22 -1188--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 7 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์33  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรับรอบปบีัสําหรับรอบปบีัญชีญชี  ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 1  1 ธนัวาคม ธนัวาคม 25552555 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 30 0 พฤศจกิายน พฤศจกิายน 22555566  

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

106 

 

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

ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

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

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

109 

 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)  

ครั้งที่ 1/2553 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2556 

110 

 

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

ครั้งที่ 1/2553 ชดุท่ี1ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2556 

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

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

 

 









































      
  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ช้ันจี และชั้น 21-23  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0-2649-2000  โทรสาร 0-2649-2100     

www.mfcfund.com 

เพื่อนสนิททางการลงทุน 
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