
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานประจาํปี 2556 

  กองทุนเปดิกองทุนเปดิเอ็มเอฟซีเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
  ((MM--FFIIXX))  
    สําหรับรอบปีบัญชีที่ สําหรับรอบปีบัญชีที่ 1111  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  มกราคมมกราคม  2556 2556 –– 3 31 1 ธันวาคม ธันวาคม 25562556  
 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1111 -11--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานประจําปี 2556 ของกองทุนเปิด 

เอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  สําหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556  มายัง

ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน 

โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1111 -22--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 

  

  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ สําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ 1 1 มกราคม มกราคม 25562556  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31 31 ธันวาคธันวาคม ม 25562556  

เศรษฐกิจโลกในภาพรวมมีทิศทางที่ขยายตัวดีขึ้น โดยมีสัญญาณที่ดีจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีชี้ว่าภาค

อสังหาริมทรัพย์และการจ้างงานปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง, เศรษฐกิจกลุ่มสหภาพยุโรปพ้นจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจและมีความ

พยายามดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ ผ่านการรัดเข็มขัดทางการคลัง และการตั้งสหภาพธนาคารยุโรป (European Banking 

Union), ทางด้านประเทศญี่ปุ่นที่มีการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการดําเนินนโยบายการเงินและการคลัง ส่วน

เศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นๆ ล้วนมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง ซ่ึงเป็นผลกระทบมาจากการดําเนินแผนปฏิรูป

เศรษฐกิจจีนเพื่อเปิดเสรีกลไลตลาดและหนุนการทําธุรกิจภาคเอกชนที่มีอิสระมากขึ้น 

สําหรับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวม ในไตรมาสแรกของปี 2556 การบริภาคการลงทุนภายในประเทศยังสามารถขยายตัว

ได้ดี หลังจากนัน้เริ่มการขยายตัวเริ่มแผ่วลงในไตรมาสถัดมา กอปรกับปัญหาความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น

และการยุบสภาของรัฐบาลชุดปจัจุบัน ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการบริโภคและลงทุนภายในประเทศหดตัวลง การลงทุนการใช้จ่าย

การคลังของภาครัฐต้องถูกชะลอออกไปเนื่องจากสถานะความเป็นรัฐบาลรักษาการ นอกเหนือจากนี้ภาคการส่งออกและการผลิต

เพื่อการส่งออกยังมีการฟื้นตัวอย่างล่าชา้จากข้อจาํกัดในด้านอุปทานภายในประเทศ  

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานอยู่ในระดับตํ่าต่อเนื่อง และมีแรง

กดดันด้านราคาอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียมีการดําเนินนโยบาย

การเงินที่แตกต่างกันไป โดยขึ้นกับความต้องการลดความผันผวนของเงินทุนต่างชาติและทิศทางอัตราเงินเฟ้อของแต่ละประเทศ 

ด้านเงินทุนไหลเข้า ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2556 เงินทุนไหลเข้าประเทศในแถบเอเซียอย่างต่อเนื่อง จากการประกาศอัดฉีด

ปริมาณเงินสู่ระบบของประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ต้ังแต่ไตรมาส 2 ปี 2556 เป็นต้นมา ทิศทางเงินทุนกลับชะฃอการไหลเข้าและ

มีการไหลออกอย่างต่อเนื่อง เป็นผลสืบเนื่องมาจากการชะลอตัวอย่างผิดคาดของเศรษฐกิจจีน และการคาดการณ์โอกาสการลด

ปริมาณรับซ้ือตราสารหนี้ในตลาดรองของธนาคารกลางสหรัฐฯ (QE Tapering) จะเริ่มเกิดขึ้นในปลายปี 2556 ภายหลังที่ตัวเลข

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงภายหลังการประชุม FED ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 FED มีการประกาศลดวงเงิน

การเข้าซ้ือพันธบัตรสหรัฐฯ และหลักทรัพย์ท่ีได้รับการค้ําประกันจากสัญญาจํานอง (MBS) ลง จากเดิม เดือนละ 8.5 หมื่น

ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เหลือ 7.5 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือลดวงเงินลง 1 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยจะเริ่มมีผลต้ังแต่เดือน 

มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

 จากภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีขยายตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย

เป็นจํานวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง จากต้นปี 2556 ท่ีระดับ 2.75% มาอยู่ท่ีระดับ 2.25% ในเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน 2556  

พร้อมยังส่งสัญญาณการดําเนินนโยบายการเงินให้ยืดหยุ่นหากเศรษฐกิจไทยมีการฟ้ืนตัวช้ากว่าท่ีคาด 

ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้ไทยเดือนมกราคม ถึงธันวาคม 2556 พบว่าเส้นอัตราผลตอบแทนอายุคงเหลือต่ํา

กว่า 3 ปี ปรับตัวลดลง ตามทิศทางการปรับดอกเบี้ยนโยบายลดลงของธนาคารแห่งประเทศไทยจากระดับ 2.75% ในสิ้นปี 2555 

มาสู่ระดับ 2.25% ในระหว่างเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน 2556  ส่วนตราสารหนี้ระยะยาวอายุคงเหลือสูงกว่า 3 ปี นั้น ถูก

นักลงทุนนั้นเทขายอยา่งต่อเนื่อง และแรงซื้อตราสารหนี้ระยะยาวจากกลุ่มประกันชีวิตท่ีชะลอตัวลง จึงส่งผลให้อัตราผลตอบแทน

ตราสารหนี้ในช่วงอายุดังกล่าวปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสาร

แห่งหนี้หรือตราสารทางการเงิน โดยเน้นถือครองตราสารหนี้ท้ังภาครัฐและบริษัทเอกชนที่มีความม่ันคงสูง และพยายามรักษาอายุ

เฉลี่ยของกองทุน (Duration) ไม่เกิน 2.00 ปี จึงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดค่อนข้างน้อย 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1111 -33--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 

 

 

รายละเอียรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทนุรายละเอียดการลงทนุ  (31 ธันวาคม 2556) 

    หลักทรัพย์ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

        (บาท)   

ตราสารหนี้ซ่ึงจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย   113,026,079.87 80.67

ต๋ัวเงินคลัง    

  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  2,998,714.66 2.14

พันธบัตรรัฐบาล    

  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  7,189,106.26 5.13

  อายุคงเหลือ 1-3 ปี  3,401,174.69 2.43

  อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี  2,064,558.41 1.47

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย     

  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  31,981,662.74 22.83

  อายุคงเหลือ 1-3 ปี  5,569,718.04 3.98

พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    

  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  3,947,386.40 2.82

  อายุคงเหลือ 1-3 ปี  830,683.68 0.59

หุ้นกู้     

  Rate AAA  5,780,239.36 4.13

  Rate AA-  9,612,433.06 6.86

  Rate A+  14,816,595.61 10.58

  Rate A  9,202,290.48 6.57

  Rate A-  15,631,516.48 11.16

ต๋ัวแลกเงิน   10,539,667.12 7.52

เงินฝากธนาคาร   17,873,306.59 12.76

ทรัพย์สินอื่น   2,016,872.45 1.44

หนี้สินอื่น   (3,354,301.54) (2.39)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   140,101,624.49 100.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน   12.4892 บาท

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคาํนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษิัทจัดการลงทุน (AIMC) 
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คําอธิบายการจัดอันดับเครดติตราสารหนี้คําอธิบายการจัดอันดับเครดติตราสารหนี้  

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ําท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดและ

ได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

AA มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 

A มีความเสี่ยงในระดับตํ่า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มี

ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการ

ชําระหนี้ท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่ากว่าระดับปานกลาง  

และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซ่ึงอาจส่งผล

ให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า และอาจจะหมด

ความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกําหนด

อย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก จึงจะมี

ความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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ผลการดําเนนิงานย้อนหลัง 

ผลการดําเนนิงานสิ้นสุด  

ณ วันที ่27 ธันวาคม 2556 

3 เดือน 

(27 ก.ย. 56) 

6 เดือน 

(28 มิ.ย. 56) 

1 ปี 

(28 ธ.ค. 55) 

3 ปี 

(30 ธ.ค. 53) 

กองทุนเปิดเอม็เอฟซ ี

ตราสารหนี้เพือ่การเลีย้งชพี 3.31 2.56 2.56 2.55 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) 4.52 3.26 2.37 3.27 

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

เงินฝากประจํา 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคาร 3 แห่ง (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร 

 ไทยพาณิชย์) ร้อยละ 50 
(2) ผลตอบแทนรายปี 

-  เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

  
การจ่ายเงินปันผล 

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนงหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 331 1 ธนัวาคมธนัวาคม  25562556  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 57,983,004.88 41.39 

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ    

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 

หรือผู้ค้ําประกัน 32,470,477.23 23.18 

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

(Investment Grade) 50,985,571.47 36.39 

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถ 

ลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือ - - 

 สัดส่วนสูงสุด (Upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ  15  %NAV 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน ชื่อถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 

 

ผู้ออก 

 

ผู้ค้ํา/ 

ผู้รับรอง/ 

วันครบ

กําหนด 

อันดับความ

น่าเชื่อถือ 

 มูลค่าหน้าตั๋ว 

(บาท)   

 มูลค่าตาม 

ราคาตลาด  

    ผู้สลักหลัง  TRIS FITCH   (บาท)  

ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง - 8 ม.ค. 57 - -   3,000,000.00    2,998,714.66 

พันธบัตรออมทรัพย์ กระทรวงการคลัง - 18 พ.ค. 57 - -   2,300,000.00     2,319,991.69 

พันธบัตรออมทรัพย์ 

ไทยเข้มแข็ง กระทรวงการคลัง - 13 ก.ค. 57 - - 

  

2,750,000.00 

  

2,783,963.41 

พันธบัตรออมทรัพย์ กระทรวงการคลัง - 9 ก.ย. 57 - -   2,000,000.00    2,085,151.16 

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อ 

การบริหารหนี้ กระทรวงการคลัง - 11 ธ.ค. 58 - -      325,000.00 

  

328,989.01 

พันธบัตรออมทรัพย์ 

ไทยเข้มแข็ง กระทรวงการคลัง - 9 มิ.ย. 59 - - 

  

2,900,000.00 

  

3,072,185.68 

พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง - 13 มิ.ย. 62 - -      265,000.00       271,556.37 

พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง - 17 ธ.ค. 64 - -   1,805,000.00     1,793,002.04 

พันธบัตรธนาคาร 

แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 2 ม.ค. 57 - - 

  

1,000,000.00 

  

999,937.38 

พันธบัตรธนาคาร 

แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 9 ม.ค. 57 - -  16,500,000.00 

  

16,491,903.15 

พันธบัตรธนาคาร 

แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 9 ม.ค. 57 - - 

  

7,500,000.00 

  

7,496,303.19 

พันธบัตรธนาคาร 

แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16 ม.ค. 57 - - 

  

7,000,000.00 

  

6,993,519.02 

พันธบัตรออมทรัพย์

ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 27 ก.พ. 58 - - 

  

1,200,000.00 

  

1,246,988.92 

พันธบัตรออมทรัพย์

ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 3 ก.ย. 59 - - 

  

4,000,000.00 

  

4,322,729.12 

พันธบัตรธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร - 10 ส.ค. 57 - - 

  

3,880,000.00 

  

3,947,386.40 

พันธบัตรธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร - 14 มี.ค. 59 - -      820,000.00 

  

830,683.68 

หุ้นกู้ The Bonds of Woori Bank - 6 ก.พ. 58 - AAA  4,850,000.00     4,973,214.10 

หุ้นกู้ The Bonds of Woori Bank - 28 มี.ค. 59 - AAA      800,000.00       807,025.26 

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - 24 ก.พ. 57 - AA-      500,000.00       503,219.01 

หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร - 3 พ.ย. 60 AA- -   1,000,000.00     1,028,983.12 

หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู - 14 พ.ค. 57 AA- -      200,000.00       202,235.40 

หุ้นกู้ บจก.ซิต้ีกรุ๊ป อิงก์ - 4 เม.ย. 60 - AA-   3,390,000.00     3,483,457.80 

หุ้นกู้ บจก.ซิต้ีกรุ๊ป อิงก์ - 4 เม.ย. 57 - AA-   2,900,000.00     2,943,999.38 

หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ - 27 ก.ค. 59 AA- -      700,000.00       724,056.90 
 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1111 -88--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 

 

 
ประเภท 

 

ผู้ออก 

 

ผู้ค้ํา/ 

ผู้รับรอง/ 

วันครบ

กําหนด 

อันดับความ

น่าเชื่อถือ 

 มูลค่าหน้าตั๋ว 

(บาท)   

 มูลค่าตาม 

ราคาตลาด  

    ผู้สลักหลัง  TRIS FITCH   (บาท)  

หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร - 3 ส.ค. 62 AA- -      700,000.00       726,481.45 

หุ้นกู้ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา - 1 มิ.ย. 60 A+ -   1,000,000.00     1,017,422.43 

หุ้นกู้ บมจ.อยุธยา แคปปติอล ออโต้ ลีส - 14 ก.ย. 58 A+ -   3,000,000.00     3,064,989.87 

หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ - 31 ต.ค. 59 - A+  2,700,000.00     2,737,525.87 

หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส - 19 ต.ค. 59 A+ -   3,100,000.00     3,215,466.85 

หุ้นกู้ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา - 12 ต.ค. 59 A+ -      100,000.00       103,017.13 

หุ้นกู้ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา - 29 เม.ย. 59 A+ -   1,000,000.00    1,014,430.85 

หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ - 10 พ.ค. 63 A+ -      730,000.00       727,423.52 

หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย - 16 พ.ค. 61 A+ -      290,000.00       288,296.32 

หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย - 11 ต.ค. 60 A+ -      500,000.00       515,980.48 

หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย - 28 ธ.ค. 59 A+ -   1,500,000.00     1,522,318.94 

หุ้นกู้ บจก.น้ําตาลมิตรผล - 31 ต.ค. 57 A+ -      600,000.00       609,723.35 

หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท - 15 พ.ค. 61 A -   1,060,000.00     1,049,148.47 

หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ - 10 ต.ค. 59 A -   1,000,000.00     1,020,537.08 

หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ - 6 มี.ค. 63 A -      230,000.00       232,173.45 

หุ้นกู้ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา - 29 มี.ค. 59 A -   2,000,000.00     2,066,557.38 

หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร - 11 เม.ย. 61 A -      269,000.00       268,353.03 

หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร - 7 มี.ค. 61 A -      350,000.00       352,215.70 

หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ - 30 ก.ย. 59 A -      200,000.00       203,144.26 

หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย - 12 ต.ค. 62 - A   1,250,000.00     1,271,442.58 

หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - 9 ส.ค. 60 A -      200,000.00       206,542.55 

หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - 21 ธ.ค. 60 A -      450,000.00       454,783.15 

หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - 18 มี.ค. 61 A -      600,000.00       618,721.58 

หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท - 24 มิ.ย. 58 A -      260,000.00       262,317.66 

หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท - 10 พ.ย. 58 A -      600,000.00       608,752.99 

หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ - 30 ก.ย. 58 A -      100,000.00       102,114.38 

หุ้นกู้ บมจ.น้ําตาลขอนแก่น - 4 ธ.ค. 58 A -      480,000.00       485,486.22 

หุ้นกู้ 

บมจ.เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี  

ดีเวลลอปเม้นท์ - 7 ก.ย. 58 - A- 

  

1,500,000.00 

  

1,532,377.83 

หุ้นกู้ 

บมจ.เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี  

ดีเวลลอปเม้นท์ - 27 ก.ค. 57 A- - 

  

2,547,000.00 

  

2,583,274.63 

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน - 18 ต.ค. 57 A- -      300,000.00       304,745.55 

หุ้นกู้ The Bonds of Hana Bank - 17 ก.พ. 58 - A-   2,780,000.00     2,853,225.39 

หุ้นกู้ 

บมจ.เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี  

ดีเวลลอปเม้นท์ - 8 ม.ค. 58 A- - 

  

2,590,000.00 

  

2,633,997.31 

หุ้นกู้ บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล - 31 ม.ค. 61 A- -      220,000.00       225,401.29 

หุ้นกู้ บมจ.ไออาร์พีซี - 24 ส.ค. 58 - A-   1,000,000.00     1,029,179.86 

หุ้นกู้ บมจ.ศุภาลัย - 3 พ.ค. 61 A- -      870,000.00       869,035.21 
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ประเภท 

 

ผู้ออก 

 

ผู้ค้ํา/ 

ผู้รับรอง/ 

วันครบ

กําหนด 

อันดับความ

น่าเชื่อถือ 

 มูลค่าหน้าตั๋ว 

(บาท)   

 มูลค่าตาม 

ราคาตลาด  

    ผู้สลักหลัง  TRIS FITCH   (บาท)  

หุ้นกู้ บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป - 10 ส.ค. 60 A- -      340,000.00       350,740.45 

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน - 7 ธ.ค. 59 A- -   2,540,000.00    2,639,214.66 

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน - 15 ส.ค. 59 A- -      600,000.00       610,324.30 

ต๋ัวแลกเงิน บมจ.ธนาคารยูโอบี - - - - -       501,095.89 

ต๋ัวแลกเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย - - - - -   10,038,571.23 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย - - - - -     7,052,812.32 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน - - - - -     3,018,801.37 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารธนชาต - - - - -     3,008,219.18 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคาร ทิสโก้ - - - - -     3,006,246.58 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี - - - - -     1,043,176.90 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารออมสิน - - - - -       712,467.20 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - - - - -        28,144.27 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ - - - - -           3,438.77 

 

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1111 -1100--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 

 

 

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 เคจีไอ (ประเทศไทย) 

2. ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา 21. บมจ.หลักทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

3. บมจ.หลักทรพัย์ บัวหลวง 22. บมจ.หลักทรพัย์ โนมูระ 

4. บล.บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรกีริน (ประเทศไทย) จาํกัด 23. บมจ.หลักทรพัย์ เคทีซิมิโก ้

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

6. บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกัด 25. ธนาคาร แอลจที ี

7. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ 26. OCBC Securities 

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

9. บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 28. บมจ.หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 

10. บมจ.หลักทรพัย์ โนมูระ พัฒนสิน 29. บล.ไทยพาณิชย ์จํากัด 

11. บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 30. บมจ.หลักทรพัย์ ซิกโก ้

12. บล.เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตนั (ประเทศไทย) จํากดั 31. ธนาคารสแตนดาร์ดชารเ์ตอร์ด 

13. บล.ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกัด 32. ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

14. ธนาคารดอยซ์แบงก ์ 33. บล.ทิสโก้ จํากัด 

15. บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 34. กลุ่มบริษทัหลักทรัพย์ทรีนิตี ้

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

17. ธนาคารเอชเอสบีซี 36. บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากดั 

18. ธนาคารกสิกรไทย 37. ธนาคารยูโอบ ี

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

  

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1111 -1111--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 

 

 

 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 บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด สัมมนา ฟังขอ้มูลด้านเศรษฐกิจ 

2 บมจ.หลักทรพัย์ ธนชาต สัมมนา ฟังขอ้มูลบริษทั 

  
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรับรอบปบีัญชีสําหรับรอบปบีัญชี  ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 1 1 มกราคม  มกราคม 25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 31 1 ธนัวาคม ธนัวาคม 22555566  

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 1,090 0.80 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1 29 0.02 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)  1 182 0.13 

ค่าบริหารงานทั่วไป 1 145 0.11 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 

ค่าประกาศแจง้ความ 1 97 0.07 

ค่าสอบบัญช ี 36 0.03 

ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 1 32 0.02 

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 1 49 0.04 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2
 1,660 1.22 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1111 -1122--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสยีงได้

ทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.mfcfund.com  ในเมน ู“เกี่ยวกับ MFC” 

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชี  

สําหรับรอบปบีัญชี สําหรับรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 1  1 มกราคม มกราคม 25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 311 ธนัวาคม  ธนัวาคม 22555566  

- การลงทุนเปน็ไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 1 ใน ใน 33  

ณ ณ วันที่วันที่ 31  31 ธนัวาคม ธนัวาคม 22555566  

- ไม่ม ี- 

  
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรายชื่อผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันที่วันที่ 31  31 ธนัวาคม ธนัวาคม 22555566  

ผู้จัดการกองทนุหลัก ผู้จัดการกองทนุรอง 

นางสาวจรยิา  พิมลไพบูลย์ นายรุ่งโรจน์  นลินพคุณ 

  
 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1111 -1133--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้องรายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง  

สําหรับรอบปบีัญชี สําหรับรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 1  1 มกราคม มกราคม 25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 31 1 ธนัวาคม ธนัวาคม 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.พิเศษ วิศิษฎ์  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 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1111 -1144--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรับรอบปบีัญชี สําหรับรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 1  1 มกราคม มกราคม 25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 31 1 ธนัวาคธนัวาคม ม 22555566  

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง   

31 นายชาคริต  พืชพันธ์ 60 นายโทมัส  จอห์นสตั้น สมิท จูเนียร์ 

32 นางณัฐรา อิสรินทร์ 61 นางสาวจริยา  พิมลไพบูลย์ 

33 นายกิตติคม  สุทธิวงศ์ 62 นายรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ 

34 นายเจริญชัย  เล็งศิริวัฒน์ 63 นายปวเรศวร์  วิภูนาถ 

35 นายณัฐวุฒิ  ธรรมจารี 64 หุ้นสามัญ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 

36 นางสาวสุพิกา  สมไทย 65 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2555 

37 นายสุริยะ  ปัตตพงศ์ 66 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/4ปี/2555 

38 นายโกเมน  นิยมวานิช 67 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2556 

39 นายชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ 68 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/55 

40 นายธงชัย  ต้ังสถาพรชัยกุล 69 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/3ปี/2553 

41 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรติ 70 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2554 

42 นายประสิทธ์ิ  พรปฏิมากร 71 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/363/55 

43 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชย์พงษ์ 72 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/182/56 

44 นายสุทยุต  เชื้อพานิช 73 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/56 

45 นายพิพัฒน์  นรานันทน์ 74 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 17/182/56 

46 นางสุวรรณา  วัฒนลี 75 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.68/14/54 

47 นายอภิรักษ์  พุ่มกลิ่น 76 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2ปี/2555 

48 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 77 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

49 นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศมี 78 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 

50 นายสมเมธ  รังคกูลนุวัฒน์ 79 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส ์

51 นางรุ่งลักษมี  วิวัฒน์สุจริตกุล 80 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

52 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 81 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

53 พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว 82 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์โกรท 

54 นายธีร์ภัทร  สูตะบุตร 83 หุ้นบริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ 

55 นายวิชชุ  จันทาทับ 84 หุ้นบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด 

56 นางสาวชนิดา  ชฎาวัฒน์ 85 หุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

57 นางสุทรรศิกา  คูรัตน์ 86 หุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 

58 นางวรลักษม์  เสน่ห์ลักษณา 87 หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2552 ชุดท่ี3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

59 นางวรวรรณ  เลาหะพลวัฒนา 88 หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2552 ชุดท่ี2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1111 -1155--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรับรอบปบีัญชีสําหรับรอบปบีัญชี  ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 1  1 มกราคม มกราคม 25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 31 1 ธนัวาคม ธนัวาคม 22555566  

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

101 

 

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

ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

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

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

104 

 

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

ครั้งที่ 1/2553 ชดุท่ี1ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2556 

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

106 หุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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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