
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานประจําป ี2556 

  กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท เอ็มเอฟซี เซ็ท 50 50 ((MM--SS5500))  
  สําหรับรอบปีบัญชีที่ สําหรับรอบปีบัญชีที่ 1100  ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่   11  พฤษภาคมพฤษภาคม  2556 2556 ––  3030  เมษายน เมษายน 25525577  
 

 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 1100 -11--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท เอ็มเอฟซี เซ็ท 5050  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานประจําปี 2556 ของกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 สําหรบัรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 ถึง 30 เมษายน 2557 มายังผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกท่าน 

บริษทัฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน 
โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 1100 -22--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท เอ็มเอฟซี เซ็ท 5050  
 

  

  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ สําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ 1 1 พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3030  เมษายนเมษายน  25572557  

ในรอบบัญชขีองกองทุน นับต้ังแต่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึง 30 เมษายน 2557 ดัชนี SET50 Index ปรับตัว
ลดลงจากระดับ 1,055.62 มาปิดท่ีระดับ 959.51 จุด หรือเป็นการลดลง 9.10% ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ท่ี
ระดับ 38,636 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนสถาบัน บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนรายย่อย เป็นผู้ซื้อสุทธิมูลค่า 
86,997 ล้านบาท 2,872 ลา้นบาท และ 93,014 ล้านบาท ตามลําดับ ขณะท่ีนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิมูลค่า 
182,882 ล้านบาท 

เดือนพฤษภาคม 2556 ดัชนี SET50 Index ไต่ระดับขึ้นในช่วง 3 สัปดาห์แรก จากปัจจัยบวกภายนอก
ประเทศ เมื่อธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลง 0.25% เหลือ 0.50% ต่อปี ในวันท่ี 2 
พฤษภาคม 2556 ตามมาด้วยการลดอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางในเอเชีย ได้แก่ ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ อินเดีย 
และเวียตนาม ทําให้นักลงทุนเก็งกําไรต่อโอกาสท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยจะปรับลดอัตราดอกเบ้ีย
นโยบาย ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2556 กอรปกับด้วยตัวเลขการจ้างงานของประเทศสหรัฐฯ ท่ีดีขึ้น และตัวเลขการ
ส่งออกสินค้าของประเทศจีนท่ีขยายตัวในอัตราเร่ง 14.7% (yoy) นอกจากน้ีปัจจัยในประเทศก็เป็นปัจจัยสนับสนุน
ตลาดหลักทรัพย์ไทยเช่นกัน เพราะนักลงทุนยังคงเก็งกําไรต่อผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในช่วงไตรมาส
แรกของปี 2556 อีกท้ังประเด็นของหุ้นท่ีได้รับเลือกเข้า MSCI Thailand อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10 วันสุดท้ายของ
เดือนพฤษภาคม 2556 ดัชนีกลับมาปรับตัวลง หลังจาก MSCI ประกาศไม่เพิ่มหุ้น INTUCH เข้าไปคํานวณในดัชนี 
ประกอบกับดัชนี HSBC PMI ภาคการผลิตของประเทศจีนเดือนพฤษภาคม 2556 ลดลงตัวตํ่ากว่า 50 จุดเป็นครั้งแรก
ในรอบ 7 เดือน มาท่ีระดับ 49.6 จุด ตํ่ากว่าท่ีตลาดคาดท่ีระดับ 50.4 จุด ในขณะเดียวกันความกังวลเกี่ยวกับการถอน
มาตรการการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามโคงการ QE ของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้น
สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ส่งผลให ้ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ดัชนี SET50 Index ปิดท่ีระดับ 1,029.01 จุด หรือลดลง 2.52% 
จากสิ้นเดือนก่อนหน้า 

ในเดือนมิถุนายน 2556 ดัชนี SET50 Index ปรับตัวลงมาปิดท่ี 982.99 จุด ด้วยความกังวลต่อโอกาสท่ี
ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะชะลอและยุติการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามโครงการ QE หลังจากการประชุม FOMC ในวันท่ี 18 -
19 มถิุนายน 2556 ท่ีมีการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีดีขึ้น โดยมกีารปรับเพิ่มประมาณการ GDP ในปี 
2556 ขึ้นเป็น 3.0 - 3.5% (yoy) จากคาดการณ์ในเดือนมีนาคม 2556 ท่ี 2.9 - 3.4% (yoy) และปรับลดคาดการณ์
อัตราการว่างงานเป็น 7.2 - 7.3% จาก 7.3 - 7.5% ท่ีประเมินไว้เมื่อเดือนมีนาคม 2556 พร้อมกับส่งสัญญาณชะลอ
การเข้าซื้อสินทรัพย์ตามโครงการ QE ภายในสิ้นปีน้ี และจะยุติโครงการลงภายในกลางปี 2557 นอกจากน้ีตลาดยัง
ได้รับแรงกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนท่ีออกมาในเชิงลบ และอัตราดอกเบ้ียระหว่างธนาคารของจีน (SHIBOR) ท่ี
สูงขึ้นทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สร้างความกังวลต่อการขาดสภาพคล่องในตลาดเงินและการชะอลตัวทาง
เศรษฐกิจของจีน ด้านปัจจัยภายในประเทศก็ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เช่นกัน ได้แก่ การท่ี
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s ได้ให้ความเห็นเชิงลบต่อโครงการจํานําข้าว ซึง่อาจทําให้ประเทศไทยถูก
ลดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมท้ัง IMF มีการปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยลงเหลือ 4.75% 
(yoy) ในปี 2556 และ 5.25% (yoy) ในปี 2557 
 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 1100 -33--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท เอ็มเอฟซี เซ็ท 5050  
 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2556 ดัชนี SET50 Index ปิดสิ้นเดือนท่ีระดับ 966.03 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวลง 
1.73% ท้ังน้ี ในช่วงวันท่ี 1 - 10 กรกฎาคม 2556 ดัชนีปรับตัวลงจากความกังวลต่อโอกาสการชะลอและยุติโครงการ
เข้าซื้อสินทรัพย์ตามโครงการ QE ของสหรัฐฯ  หลังจากท่ีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนมิถุนายน 2556 
ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 195,000 ตําแหน่ง สูงกว่าท่ีตลาดคาดการณ ์ ย่ิงเป็นการเพิ่มนํ้าหนักของโอกาสท่ีธนาคารกลาง
สหรัฐฯ จะชะลอการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามโครงการ QE นอกจากน้ี ตลาดยังถูกกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนท่ีออกมา
เชิงลบอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับการท่ี IMF ปรับลดประมาณการ GDP โลกลงเหลือ 3.1% (yoy) ในปี 2556 และ 
3.8% (yoy) ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันท่ี 11 - 23 กรกฎาคม 2556 ดัชนี SET50 Index มีการฟื้นตัว โดย
ขึ้นไปทําระดับปิดสูงสุดท่ีระดับ 1,027.39 จุด ในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2556 หลังจากการเปิดเผยรายงานการประชมุ 
FOMC เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2556 ท่ีคณะกรรมการ FOMC ต้องการเห็นสัญญาณเชิงบวกต่อการจ้างงานก่อน
ตัดสินใจชะลอการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามโครงการ QE อีกท้ังการปราศรัยของประธานธนาคารกลาง Ben Bernanke 
เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2556 ส่งสัญญาณว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดเข้าซื้อสินทรัพย์ตามโครงการ QE น้ันจะไม่มีการ
กําหนดเป็นการล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจท้ังการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และสภาพคล่องทางการเงินในตลาด
การเงิน แต่ในท่ีสุดดัชนี SET50 Index กลับมาปรับตัวลงอีกครั้งหน่ึงในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2556 จากปัจจัยลบ
ภายในประเทศ ได้แก่ กรณีท่ี คปก. เตือนว่าพรบ.เงินกู้ 2 ลา้นล้านบาท อาจขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญและ รัฐบาล
ควรกลับไปทําประชาพิจารณ์ก่อนดําเนินหน้าโครงการดังกล่าว การปรับลดเป้าหมายอัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทยใน
ปี 2556 ของธนาคารแห่งประเทศไทยลงอีกครั้งท่ี 4.2% (yoy) จากเดิม 5.1% (yoy) และปัญหาการเมืองจาก
ประเด็นเรื่องการจํานําข้าว การพิจารณาร่างพรบ.ปรองดอง รวมถึงร่างพรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ท่ีจะนําเข้าสู่สภาฯ 
ในเดือนสิงหาคม 2556 

เดือนสิงหาคม 2556 ดัชนี SET50 Index ปรับตัวลงแรงปิดท่ีระดับ 882.98 จุด หรือลดลงคิดเป็น 8.60% 
โดยดัชนีมีการเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway  โดยในช่วงครึ่งแรกของเดือน ปัจจัยการเมืองไทยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ไทยมากนัก เพราะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่มท่ีต่อต้านรัฐบาล ในขณะท่ีความ
ขัดแย้งของรัฐบาลและฝ่ายค้านในสภาฯ ยังคงดําเนินต่อไป โดยรัฐบาลสามารถผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมผ่าน
วาระท่ี 1 ไปได้ อย่างไรก็ตาม ดัชนีปรับตัวลงแรงในช่วงปลายเดือน เมื่อ GDP ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2556 ของไทย
ออกมาเพียง 2.8% (yoy) เท่าน้ัน  ตํ่ากว่าท่ีนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญค่าดไว้ท่ี 3.3% (yoy)  และ GDP ยังหดตัว      
-0.3% (qoq) ซึ่งเป็นการลดลง QoQ ติดต่อกัน  2 ไตรมาส นับว่าเป็นการเกิด Technical Recession เป็นประเทศ
แรกในเอเชีย รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังยังมีความอ่อนแออยู่มาก นอกจากน้ียังมีประเด็นเงินทุนไหลออก
จากประเทศ สะท้อนจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าทําระดับตํ่าสุดในรอบกว่า 3 ปี ท่ีระดับ 32.16 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
เมื่อวันท่ี 28 สงิหาคม 2556 และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นสูงสุดนับต้ังแต่ปลายปี 2552 
ท่ี 4.41% ในวันเดียวกัน สอดคล้องกับตลาดหุ้นอื่นๆ ในกลุ่ม TIPs โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียเผชิญกับความเสี่ยง
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น และเงินทุนไหลออกส่งผลใหค้่าเงินรูเปียะทําระดับออ่นค่าสุดสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อท่ีสูงจาก
ราคานําเข้านํ้ามันท่ีเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน เครื่องชี้สภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปส่งสัญญาณฟื้นตัวต่อเน่ือง โดย
อัตราการว่างงานเดือนกรกฎาคม 2556 ของสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ท่ี 7.4% และ GDP ในยูโรโซนท่ีกลับมาขยายตัวเป็น
ครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาส โดยเพิ่มขึ้น 0.3% (qoq) นอกจากน้ีรายงานการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคม 2556 
พบว่าประธาน FED ในแต่ละเขตเห็นด้วยกับการชะลอการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามโครงการ QE ภายในช่วงปลายปีน้ี  
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ท้ังน้ีประเด็นข้างต้นทําให้เกิดการปรับสถานะการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติจากตลาดหุ้น EM สู่ DM ส่งผลให้กระแส
เงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นเอเชียเกิดใหม่อย่างต่อเน่ือง 

เดือนกันยายน  2556 ดัชนี SET50 Index ปรับตัวขึ้นมาปิดท่ีระดับ 940.88 จุด หรือปรับตัวขึ้น 6.56% โดย
ประเด็นการลดขนาดเข้าซื้อสินทรัพย์ตามโครงการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ กลับมามีบทบาทสําคัญอีกครั้งจาก
การคาดการณ์ว่าในการประชมุ FOMC อาจปรับลดขนาดการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามโครงการ QE ลงไมเ่กิน 2.0 หมื่น
ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ตามท่ีนักลงทุนในตลาดกังวลในช่วงก่อนหน้า แต่ในท่ีสุดหลังการประชุม FOMC วันท่ี 18 
- 19 กันยายน 2556 คณะกรรมการ FOMC คงวงเงินการเขา้ซื้อสินทรัพย์ตามโครงการ QE ท่ี 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐ สวนทางกับท่ีตลาดคาด อีกท้ังการประกาศถอนตัวจากการชิงตําแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คนใหม่
ของนาย Lawrence Summer ผู้มีแนวคิดว่าควรชะลอวงเงินเข้าซื้อสินทรัพย์ตามโครงการ QE ให้เร็วท่ีสุด ทําให้
โอกาสของการลดวงเงินอย่างรวดเร็วมีนํ้าหนักน้อยลง ผลักดันให้ดัชนี SET50 Index ทําระดับสูงสุดของเดือนท่ี 
1,019.09 จุด ในวันท่ี 19 กันยายน 2556 นอกจากน้ี ตัวเลขเศรษฐกิจจีนท่ีออกออกมาเชิงบวกท้ังผลสํารวจภาคการ
ผลิต การส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม สรา้งบรรยากาศการลงทุนเชิงบวกในเอเชีย แต่เมื่อสภาฯ ผ่านร่าง
พรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท วาระ 2 และ 3 ก็เกิด Sell on Fact ในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ประกอบกับความกังวลใน
ประเด็นการตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณรายจ่ายในส่วนของการประกันสุขภาพของสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิด
แรงขายทํากําไรกดใหดั้ชนีลดช่วงบวกลงมาปิดท่ีระดับ 940.88 จุด 

เดือนตุลาคม 2556 ดัชนี SET50 Index ปรับตัวขึ้นมาปิดท่ีระดับ 987.06 จุด หรือเพิ่มขึ้น 4.91% โดย
ในช่วงต้นเดือนมีประเด็นของสหรัฐฯ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 และเพดานก่อหน้ีสาธารณะ ท่ียังไม่มี
ข้อสรุป ทําให้หน่วยงานราชการในสหรัฐฯ เริ่มทยอยปิดทําการลงต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 สร้างความเสี่ยงท่ี
สหรัฐฯ อาจผิดนัดชําระหน้ี ท่ีจะครบกําหนดในวันท่ี 17 ตุลาคม 2557 อย่างไรก็ตาม ด้วยความคาดหวังเชิงบวกว่า
สภาคองเกรสจะได้ข้อสรุปก่อนท่ีจะครบกําหนด พร้อมกับโอกาสท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ จะชะลอการเข้าซื้อสินทรัพย์
ตามโครงการ QE ภายในปีน้ีมีนํ้าหนักลดลง ส่งผลให้ดัชนีสามารถปรับตัวขึ้นมาได้ และเมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2556 
สภาคองเกรสสหรัฐฯ โหวตให้ขยายแผนการก่อเพดานหน้ีฯ ออกไปจนถึงวันท่ี 7 กมุภาพันธ์ 2557 รวมไปถึงอนุมติั
งบประมาณท่ีเพียงพอต่อการบริหารประเทศไปจนถึงวันท่ี 15 มกราคม 2557 ทําให้หน่วยงานราชการกลับมาเปิด
ดําเนินงานได้และหลีกเลี่ยงการผิดนัดชําระหน้ีของสหรัฐฯ ผลักดัน ดัชนี SET50 Index ทําระดับปิดสูงสุดของเดือนท่ี 
1,014.42 จุด ในวันท่ี 18 ตุลาคม 2556 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยการเมืองในประเทศกลับมากดดันตลาดหุ้นไทยในช่วง
ปลายเดือนอีกครั้ง เมื่อคณะกรรมาธิการได้ทําการแก้ไขร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ส่งผลให้หลายฝ่ายออกมาคัดค้าน
ร่างกฎหมายดังกล่าว ประกอบกับการส่งออกเดือนกันยายน 2556 ของไทยหดตัวมากถึง -7.10% (yoy) ตรงขา้มกับท่ี
ตลาดคาดว่าจะขยายตัว 0.50% (yoy) และการปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2556 และปี 
2557 โดยธนาคารแหง่ประเทศไทย ส่งผลให้ดัชนี SET50 Index ลดช่วงบวกลงมาปิด ณ สิ้นเดือนท่ีระดับ 987.06 จุด 

เดือนพฤศจิกายน 2556 ดัชนี SET50 Index ปรับตัวลงมาปิดท่ีระดับ 935.22 จุด หรือลดลง 5.25% จาก
ประเด็นการเมืองภายในประเทศเป็นหลัก ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจและค่าเงินบาทท่ีเพิ่มขึ้น โดยประเด็น
การเมืองภายในประเทศเริ่มต้นเมื่อสภาฯ ได้ผ่านการพิจารณาวาระ 2-3 ของร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ฉบับแปรญัตติ 
ส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวจากกลุ่มผู้ชุมนุมท่ีต่อต้าน แม้ว่าดัชนีจะมีการฟื้นตัวได้บ้างหลังประธานวุฒิสภาแถลงว่า 
สว. จะโหวตไม่รับร่างกฎหมายดังกล่าว รวมถึงนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยออกมายืนยันจะไม่นําร่าง พ.ร.บ. นิร
โทษกรรมฉบับแปรญัตติมาพิจารณาอีกครั้งหลังจาก 180 วัน หากวุฒิสภาโหวตไม่รับร่าง อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของ 
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ตลาดหุ้นไทยเป็นเพียงการฟื้นตัวในระยะสั้น เน่ืองจากกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้นํ้าหนักต่อประเด็นดังกล่าว และยังคงปักหลัก
ชุมนุมต่อเน่ือง พร้อมกับการยกระดับการชุมนุมด้วยการประกาศมาตรการอารยะขัดขืนและดาวกระจายไปยังสถานท่ี
ต่างๆ เพื่อกดดันหน่วยงานราชการ และสามารถเข้ายึดสถานท่ีราชการ เช่น สํานักงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์ 
และกระทรวงการคลัง เป็นต้น สร้างความกังวลต่อความยืดเย้ือและรุนแรงทางการเมือง ขณะท่ีในสภาผู้แทนราษฎรมี
การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และ 3 รัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2556 นอกจากประเด็นทาง
การเมืองแล้ว เศรษฐกิจของไทยก็มีปัจจัยพื้นฐานท่ีอ่อนแอลงด้วย หลังตัวเลขการส่งออกเดือนตุลาคม 2556 หดตัว
ติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 2 และตํ่ากว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดไว้ ประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดประมาณการ 
GDP ปี 2556 และปี 2557 ลงเหลือ 3.0%  (yoy) และ 4.0% (yoy) ตามลําดับ แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน
จะตัดสินใจลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงเหลือ 2.25% จากเดิม 2.50% ต่อปี ก็ตาม 

เดือนธันวาคม 2556 ดัชนี SET50 Index ปรับตัวลงมาปิดท่ีระดับ 883.4 จุด หรือลดลง 5.54% เน่ืองจาก
สถานการณ์ทางการเมืองได้ทวีความตึงเครียดมากย่ิงขึ้นจนนําไปสู่การปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมโดยใช้แก๊สนํ้าตาในวันท่ี 
26 ธันวาคม 2556 ประกอบกับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวลง และการท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ได้ตัดสินใจลดวงเงิน QE ลงเหลือ 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์สรอ./เดือน  จากเดิม 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์สรอ./เดือน หลัง
ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซบเซาลง และ
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 27,779.78 ล้านบาท 

เดือนมกราคม 2557 ดัชนี SET50 Index ยังคงปรับตัวลดลงมาปิดท่ีระดับ 866.34 จุด หรือลดลง 1.93% 
ท้ังน้ีด้วยความกังวลทางการเมืองท่ีต่อเน่ืองมาจากปลายเดือนธันวาคม 2556 ในประเด็นการไม่มีผู้สมัครลงเลือกต้ัง 
ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกต้ังจํานวนถึง 28 เขต อันจะส่งผลให้ไม่สามารถเปิดประชุมสภาฯ ได้ กอปรกับแรงขายของ
กองทุนในประเทศ ส่งผลให้ ดัชนีปรับตัวลงทําระดับปิดตํ่าสุดของเดือนท่ี 829.89 จุด ในวันท่ี 3 มกราคม แต่ทว่า 
ดัชนีกลับปรับตัวขึ้นได้นับต้ังแต่วันท่ี 6 มกราคม จนขึ้นไปทําระดับปิดสูงสุดของเดือนท่ี 898.88 จุด ในวันท่ี 24 
มกราคม ถึงแม้ว่าจะมีประเด็นความตึงเครียดทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการประกาศปิดกรุงเทพฯ
ของกลุ่ม กปปส. การปิดถนนของกลุ่มชาวนาจากการท่ีรัฐบาลรักษาการไม่ได้จ่ายเงินค่าจํานําข้าวหลังครบกําหนด
ตามท่ียืนยันไว้ รวมถึงการพบระเบิดในสถานท่ีชุมนุมหลายจุด ส่งผลให้รัฐบาลรักษาการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉนิ 
และการปิดล้อมของกลุ่ม กปปส. ทําให้มี 89 เขตของการเลือกต้ังล่วงหน้าท้ังหมด 375 เขต หรือคิดเป็นประมาณ 
23% ไม่สามารถลงคะแนนเลือกต้ังล่วงหน้าได้ แต่ดัชนีได้กลับมาปรับตัวลงอีกครั้งในสัปดาห์สุดท้ายหลังตัวเลข
เศรษฐกิจจีนท่ีรายงานออกมาส่งสัญญาณชะลอตัวลง ประกอบกับความกังวลต่อเสถียรภาพของค่าเงินของประเทศ
เกิดใหม่ ได้แก่ อาร์เจนติน่า และตุรกี สร้างความกังวลต่อเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่ 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ดัชนี SET50 Index ได้ปรับตัวขึ้นมาปิดท่ี 899.51 จุด หรอืคิดเป็นการปรับตัว
เพิ่มขึ้น 3.83% ซึ่งเป็นการฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 4 เดือน นับต้ังแต่เริ่มมีการชุมนุมทางการเมืองในช่วงปลายเดือน
ตุลาคม 2556 ท้ังน้ีประเด็นการเมืองในประเทศยังคงมีบทบาทสําคัญต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 โดยในช่วงครึ่งเดือนแรก
ดัชนีไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเน่ืองด้วยสถานการณ์ทางการเมืองท่ีไม่เกิดความรุนแรง แม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนใน
ประเด็นดังกล่าว กอปรกับแรงหนุนจากการท่ีตลาดหุ้นเกิดใหม่ฟื้นตัวโดยเฉพาะกลุ่ม TIPs หลังจากนักลงทุนคลาย
ความกังวลต่อประเทศตุรกี อาร์เจนตินา รวมถึงอินโดนีเซีย ผลักดันให้ดัชนีไปทําจุดสูงสุดของเดือนท่ี 906.24 จุด เมื่อ
วันท่ี 17 กมุภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม ประเด็นทางการเมืองเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือน เมื่อ ศรส. เริม่
เขา้ขอคืนพื้นท่ี 5 จุด จนเกิดการปะทะท่ีสะพานผ่านฟ้าในวันท่ี 18 กมุภาพันธ์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 5 คน และ 
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บาดเจ็บจํานวน 65 คน พร้อมกับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม กปปส. และชาวนา ท่ีมุ่งเน้นขอพบนายกฯรักษาการ ย่ิง
ลักษณ์ อีกท้ังยังมีการท่ี กปปส. เริ่มกดดันกลุ่มธุรกิจท่ีถูกตีความว่าเป็นท่อนํ้าเลี้ยงให้กับตระกูลชินวัตร ตามมาด้วย
การเกิดเหตุระเบิดพื้นท่ีเวทีชุมนุม กปปส. แยกราชประสงค์ ส่งผลให้ ดัชนีปรับตัวลดช่วงบวกลงจนมาปิดสิ้นเดือนท่ี 
899.51 จุด 

เดือนมีนาคม 2557 ดัชนี SET50 Index ปรับตัวขึ้นมาปิดท่ี 935.76 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
4.03% จากประเด็นการเมืองท่ีคลายตัว ท้ังน้ีด้วยการประกาศยกเลิก Bangkok Shutdown ของกลุ่ม กปปส. โดย
การรวม 4 เวที เป็น หน่ึงเดียวท่ีสวนลุมพินี ทําให้แรงกดดันต่อบรรยากาศการท่องเท่ียวและภาพรวมเศรษฐกิจในใจ
กลางเมืองของกรุงเทพฯ ปรับตัวดีขึ้น พร้อมกับสร้างแรงเก็งกําไรต่อโอกาสของการยกเลกิ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และใช ้
พ.ร.บ.ความมั่นคงแทน ช่วยสร้าง Sentiment เชิงบวกให้กับตลาดหุ้นไทย กอปรกับแรงหนุนจากกระแสเงินทุน
ต่างชาติท่ีกลับมาซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน ผลักดันดัชนีไต่ระดับขึ้นไปแตะ 931.77 จุด ในช่วง
กลางเดือน หลังจากน้ันดัชนีมีการพักฐานช่วงสั้น จากการท่ีประเด็นการเมืองกลับมามีนํ้าหนักอีกครั้งหลังศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกต้ังวันท่ี 2 กมุภาพันธ์ เป็นโมฆะ และความเคลื่อนไหวของกลุ่ม นปช. ท่ีจะมีการนัดรวม
พลครั้งใหญ่ในวันท่ี 5 เมายน รวมไปถึงปัจจัยต่างประเทศท่ีเข้ามากดดันตลาด ไม่ว่าจะเป็นความกังวลต่อสถานการณ์
ในยูเครน-รัสเซีย และการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ  ท่ีส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายหลังจากสิ้นสุด QE 
ใน 6 เดือน อย่างไรก็ตามดัชนีได้มีการปรับขึ้นในช่วงปลายเดือน ซึ่งส่วนหน่ึงมาจากการทํา Window Dressing ปิด
ไตรมาสท่ี 1 จนมาปิดสิ้นเดือนท่ี 935.76 จุด 

เดือนเมษายน 2557 ดัชนี SET50 Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาปิดท่ี 959.51 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
2.54% โดยปัจจัยสนับสนุนท้ังภายในและภายนอกประเทศได้ส่งผลใหก้ระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นเอเชีย
เกิดใหม่รวมถึงตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเน่ือง ในด้านปัจจัยภายนอกประเทศน้ัน ภาพรวมเศรษฐกิจโลกท่ียังคงเปราะบาง
ได้สร้างแรงเก็งกําไรต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่จากธนาคารกลางท่ัวโลก ขณะท่ีความเสีย่งทางการเมือง
ภายในประเทศในเดือนเมษายนเป็นเพียงการรอพัฒนาการหลังมีการเลื่อนการอ่านคําวินิจฉยัของปปช.ต่อคดีโครงการ
รับจํานําข้าว, ศาลรัฐธรรมนูญกรณีนายกฯ ย่ิงลักษณ์ โยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนส ี ออกไปเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 
นอกจากน้ีเข้าสู่ช่วงการรายงานผลประกอบการ 1Q57 ของบริษัทจดทะเบียนไทยสร้างแรงเก็งกําไรหุ้นรายตัวจาก
ประเด็นดังกล่าว 
 

 
 

 
 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 1100 -77--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท เอ็มเอฟซี เซ็ท 5050  
 

 
  

รายละเอียรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((30 30 เมษายนเมษายน  25572557))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย์   (บาท)   

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 43,724,024.25 98.97 

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ     43,641,208.25 98.78 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 
บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร CPF 42,500 1,147,500.00 2.60 
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล MINT 18,200 447,720.00 1.01 
บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส ์ TUF 5,600 392,000.00 0.89 

ธนาคาร 
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์ SCB 16,900 2,796,950.00 6.33 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย KBANK 11,800 2,259,700.00 5.11 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ BBL 8,800 1,658,800.00 3.75 

ประกันภัยและประกนัชีวิต 
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต BLA 3,700 261,775.00 0.59 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 23,400 1,632,150.00 3.69 
บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส์ IVL 30,000 714,000.00 1.62 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
บมจ.เซ็นทรลัพัฒนา CPN 26,500 1,199,125.00 2.71 
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส ์ LH 64,700 640,530.00 1.45 
บมจ.ช.การช่าง CK 17,800 329,300.00 0.75 

วัสดุก่อสร้าง 
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย SCC 6,900 2,994,600.00 6.78 
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง SCCC 1,400 540,400.00 1.22 

พลังงานและสาธารณูปโภค 
บมจ.ปตท. PTT 16,100 5,039,300.00 11.41 
บมจ.ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม PTTEP 19,800 3,158,100.00 7.15 
บมจ.ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี โฮลดิ้ง RATCH 11,500 612,375.00 1.39 
บมจ.บ้านป ู BANPU 20,300 609,000.00 1.38 
บมจ.ผลิตไฟฟ้า EGCO 4,600 604,900.00 1.37 
บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 13,100 419,200.00 0.95 
บมจ.ไทยออยล ์ TOP 7,200 376,200.00 0.85 

การแพทย์ 
บมจ.กรุงเทพดสุิตเวชการ BGH 80,000 1,184,000.00 2.68 
บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์ BH 3,300 323,400.00 0.73 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 1100 -88--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท เอ็มเอฟซี เซ็ท 5050  
 

 
 
    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย์   (บาท)   

การท่องเท่ียวและสันทนาการ 
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา CENTEL 11,200 347,200.00 0.79 

ขนส่งและโลจิสติกส ์
บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 7,000 1,365,000.00 3.09 
บมจ.บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส ์ BTS 104,400 871,740.00 1.97 

พาณิชย์ 
บมจ.ซีพี ออลล ์ CPALL 37,700 1,583,400.00 3.58 
บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร ์ BIGC 5,600 1,064,000.00 2.41 
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ROBINS 10,100 510,050.00 1.15 
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร ์ HMPRO 45,935 411,118.25 0.93 
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส ์ GLOBAL 30,000 405,000.00 0.92 
บมจ.เบอรล์ี่ ยุคเกอร ์ BJC 8,400 401,100.00 0.91 

สื่อและสิ่งพิมพ์ 
บมจ.บีอีซี เวิลด ์ BEC 6,300 344,925.00 0.78 

ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส ์
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) DELTA 3,200 182,400.00 0.41 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 12,900 3,121,800.00 7.07 
บมจ.โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน DTAC 14,100 1,755,450.00 3.97 
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส ์ INTUCH 19,300 1,505,400.00 3.41 
บมจ.จัสมิน อินเตอรเ์นช่ันแนล JAS 52,000 431,600.00 0.98 

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ     82,816.00 0.19 

บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ - W3 LH-W3 12,940 82,816.00 0.19 

เงินฝากธนาคาร     461,624.67 1.04 

ทรัพย์สินอื่น     1,294,246.93 2.93 

หนี้สินอืน่     (1,300,666.80) (2.94) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ     44,179,229.05 100.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     23.8127 บาท 

หมายเหต:ุ บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 1100 -99--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท เอ็มเอฟซี เซ็ท 5050  
 

  

  

ผลการดําเนินงานย้อนหลังผลการดําเนินงานย้อนหลัง  

ผลการดําเนินงานสิ้นสุด  
ณ วันท่ี 25 เมษายน 2557 

3 เดือน 
(24 ม.ค. 57) 

6 เดือน 
(25 ต.ค. 56) 

1 ปี 
(26 เม.ย. 56) 

3 ปี 
(29 เม.ย. 54) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 8.39 -0.39 -3.34 39.42 

ดัชน ีSET50 6.06 -3.90 -8.75 23.70 

หมายเหตุ: 

- กองทุนเปดิเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 มิได้รับการรับรองหรือสนับสนุน หรอืส่งเสรมิการขายหรือเก่ียวข้องในทางใดๆ กับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) และตลาดหลักทรัพย์ไมไ่ด้ให้คาํรับรอง รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือ
ปริยายในการใช้ SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย”์) ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพย์เป็นผูจ้ดัทําและคาํนวณดัชนี
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพยไ์ม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลใดจากการ
ใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพยไ์ม่รับผิดชอบในความผดิพลาดท่ีเกิดจากการคํานวณดัชนี
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย ์

- “SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย” 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC) 

  
การจ่ายเงินปันผล 

 สําหรับในรอบปีบัญชีท่ี 10  กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน     
ในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วยลงทุน เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2557  

 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 1100 -1100--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท เอ็มเอฟซี เซ็ท 5050  
 

 
 

รารายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนยงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 30 30 เมษายนเมษายน  25572557  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ    
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 461,624.67 1.04 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) - - 

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

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

  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน ถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้ค้ํา/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ 
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว   

มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

    ผู้สลักหลัง   TRIS FITCH (บาท) (บาท) 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย - - - - -    461,624.67  
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รายละเอียดค่ารายละเอียดค่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  

สําหรับรอบปีบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี  ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  11  พฤษภาคมพฤษภาคม  25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  3030  เมษายนเมษายน  22555577  

 ชื่อบริษัท ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป 117,590.90 81.93 

2 บมจ. หลักทรัพย ์พัฒนสิน 19,536.01 13.61 

3 บล. ทิสโก้ 2,207.38 1.54 

4 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 1,585.50 1.10 

5 บมจ. หลักทรัพย ์เอเซีย พลสั 1,102.13 0.77 

6 บล. ไทยพาณิชย ์ 842.08 0.59 

7 บล. ทรินิตี้ จํากัด 654.24 0.46 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 143,518.26 100.00 

 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรับรอบปีสําหรับรอบปีบัญชีบัญชี  ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  11  พฤษภาคมพฤษภาคม  25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  30 30 เมษายน เมษายน 22555577  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 138 0.43 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1 17 0.05 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 34 0.11 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าประกาศแจ้งความ 1 100 0.31 

ค่าสอบบัญชี 55 0.17 

ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 1 5 0.02 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 349 1.09 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหนา้ซื้อขายหลักทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย ์



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 1100 -1122--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท เอ็มเอฟซี เซ็ท 5050  
 

 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ((SSoofftt  CCoommmmiissssiioonn))  

ด้วย บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จดัการกองทุน ได้รับข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม 
และปัจจัยพื้นฐานของธรุกิจที่จะทําการลงทุน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้ร่วม company visit เป็นตน้ 
เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การ
วิเคราะห์งบการเงิน เป็นตน้ และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออก
ตราสารที่กองทนุจะไปลงทุน เป็นตน้ รวมถึงเพื่อกําหนดระดบัความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่า
จะได้รับการสร้างกลุ่มสินทรัพยล์งทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทนุ    
จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เปน็ผู้ให้บริการ ดังนี ้

1. บมจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส  20. บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 
2. ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา 21. บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
3. บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง 22. บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ 
4. บล.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.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 35. บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต 
17. ธนาคารเอชเอสบีซ ี 36. บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
18. ธนาคารกสิกรไทย 37. ธนาคารยโูอบ ี
19. บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย 38. บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) 
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 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจได้รับอภินันทนาการอ่ืน 
ซึ่งอาจเป็นบริการหรือทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปน็ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกลา่ว 
อาทิเช่น การจัดสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดนิทางไปศกึษาวิธปีฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เป็นเคร่ืองมือ
ในการส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติตา่งๆ เป็นตน้  อันเปน็ประโยชน์ที่มี
มูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน  จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ 
ที ่

รายชื่อผู้ให้บริการ 
 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 
ประโยชน์ในการรับสิทธ ิ

1 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สัมมนา แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและไทย 

2 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด สัมมนา แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 

3 บล.ไทยพาณชิย ์จํากัด สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

4 บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

5 บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

6 บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

7 
 

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง  
(ประเทศไทย) 

สัมมนา 
 

เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 
 

8 บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

9 บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 
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การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

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

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  

สําหรับรอบปีบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันตั้งแต่วันท่ีท่ี  1 1 พฤษภาคมพฤษภาคม  25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  3030  เมษายนเมษายน  22555577  

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 1 ใน ใน 33  

สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ีสําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ี  1 1 พฤษภาคมพฤษภาคม  25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  30 30 เมษายน เมษายน 22555577  

ลําดับ
ท่ี 

วันท่ี 
 

รายละเอียด 
 

สัดส่วน
ร้อยละ 

  -ไม่มี-  

  
รายช่ือผู้จัดการกองทุนรายช่ือผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  30 30 เมษายนเมษายน  22555577  

ผู้จัดการกองทุนหลกั ผู้จัดการกองทุนรอง 

นายประวีร์  อัจจิมากุล นายเศรษฐา  ปวีณอภิชาต 

นางสาวจริยา  พิมลไพบลูย ์ นายรุ่งโรจน์  นลินพคุณ 
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รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องรายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

สําหรับรอบปีบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  11  พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  3030  เมษายน เมษายน 22555577  

 รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

1 บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารออมสิน 

3 บริษัทหลักทรัพย ์คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

4 บริษัทเมืองเอกวิสตา้ กอล์ฟ คอรส์ จํากัด 

5 ไทยไพรม์ฟันด ์ลิมิเตด็ 

6 บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมช่ัน เซอร์วิส จํากัด 

7 บริษัท เอ็มเอฟโฮลดิ้งส์ จํากัด 

8 บริษัทไทยเอ็กซิม อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 48.99 

9 บริษัทเอ็มเอฟซ ีเรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

10 บริษัทเอ็มเอฟซ ีเอสโก จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

11 บริษัท ท่ีปรึกษา เอ็มเอฟซี จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

12 ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณ ี

13 ดร.โชคชัย  อักษรนันท์ 

14 นายสดาวุธ  เตชะอุบล 

15 นายวรวิทย ์ ชัยลิมปมนตร ี

16 ศ.พิเศษวิศิษฎ ์ วิศิษฎ์สรอรรถ 

17 ดร.ธัชพล  กาญจนกุล 

18 พลเอก เลิศรัตน ์ รัตนวานิช 

19 นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 

20 นายสุวิชญ  โรจนวานิช 

21 นางอุไร  ร่มโพธิหยก 

22 นายบุญชัย  โชควัฒนา 

23 นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา 

24 นายวิกรม  คุ้มโพโรจน ์

25 นางสาวประภา  ปูรณโชต ิ

26 นางจิราพร  บุญวานิช 

27 นางพัณณรัชต ์ บรรพโต 

28 นางรจิตพร  มนะเวส 

29 นายทอมมี ่ เตชะอุบล 

30 นางอภิรด ี พิชัยศรทัต 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 1100 -1166--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท เอ็มเอฟซี เซ็ท 5050  
 

 
 

รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรับรอบปีบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  1 1 พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  30 30 เมษายน เมษายน 22555577  

 รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง   

31 นายชาคริต  พืชพันธ์ 61 นายประวีร ์ อัจจิมากุล 

32 นางณัฐรา อิสรินทร ์ 62 นางสาวจริยา  พิมลไพบลูย ์

33 นายกิตติคม  สุทธิวงศ ์ 63 นายรุ่งโรจน ์นิลนพคุณ 

34 นายเจรญิชัย  เล็งศิริวัฒน ์ 64 นางสาวอัชพร  ศิริธนะวัฒน ์

35 นายณัฐวุฒิ  ธรรมจาร ี 65 นางสาวบุษยา  จิราธิวัฒน ์

36 นายประสิทธ์ิ  พรปฏิมากร 66 นายชีระ  ภาณุพงศ ์

37 นางสาวสุพิกา  สมไทย 67 นางอาภาภัทร  สีเทาน้อย 

38 นายสุรยิะ  ปัตตพงศ ์ 68 ดร.ประดิษฐ์  อารยะการกุล 

39 นายโกเมน  นิยมวานิช 69 หุ้นสามญั ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 

40 นายชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ 70 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/3ป/ี2555 

41 นายพิพัฒน ์ นรานันทน ์ 71 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/4ป/ี2555 

42 นายธงชัย  ตั้งสถาพรชัยกุล 72 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/3ป/ี2556 

43 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรต ิ 73 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 47/182/2556 

44 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชย์พงษ์ 74 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 51/182/2556 

45 นางสาวณัฐร ี พนัสสุทรากร 75 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 4/92/2557 

46 นายสุทยุต  เช้ือพานิช 76 พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งท่ี 6 

47 นางสุวรรณา  วัฒนล ี 77 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 4/363/55 

48 นายอภิรักษ์  พุ่มกลิ่น 78 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 6/182/56 

49 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 79 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 25/91/56 

50 นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศม ี 80 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 17/182/56 

51 นายสมเมธ  รังคกูลนุวัฒน ์ 81 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี พ.68/14/54 

52 นางรุ่งลักษม ี วิวัฒน์สุจรติกุล 82 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/2ป/ี2555 

53 นายกริช  อัมโภชน ์ 83 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 39/182/2556 

54 นางสาวชนิดา  ชฎาวัฒน ์ 84 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

55 นางสุทรรศิกา  คูรัตน ์ 85 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN คอมเมอรเ์ชียล โกรท 

56 นางวรลักษม ์ เสน่ห์ลักษณา 86 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี ้เฮ้าส ์

57 นางวรวรรณ  เลาหะพลวัฒนา 87 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

58 นายโทมัส  จอห์นสตั้น สมิท จูเนยีร ์ 88 กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

59 นายปวเรศวร ์ วิภูนาถ 89 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ซ.ีพี.ทาวเวอร์โกรท 

60 นายเศรษฐา  ปวีณอภิชาต 90 หุ้นบริษัทเอเช่ียนพร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 



รายงานรายงานประจําปีท่ี ประจําปีท่ี 1100 -1177--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท เอ็มเอฟซี เซ็ท 5050  
 

 
 

รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรับรอบปีบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี  ตั้งแต่วันท่ีตั้งแต่วันท่ี  1 1 พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  30 30 เมษายน เมษายน 22555577  

 รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

91 หุ้นบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด 

92 หุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

93 หุ้นบริษัท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

108 
 

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

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

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

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

112 หุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

 















































      
  

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

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

www.mfcfund.com 

เพื่อนสนิททางการลงทุน 


