
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานประจาํปี 2556 

  กองทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์รวมอสังหาริมทรัพย์          
 เอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี  --  สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์  ((MM--SSTTOORR))  
    สําหรับรอบปีบัญชีที่ สําหรับรอบปีบัญชีที่ 55  ตั้งแตวั่นที่ ตั้งแตวั่นที่ 11  มกราคม มกราคม 25562556  –– 3 31 1 ธันวาคมธันวาคม 2556 2556  
 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 55 -11--      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อ็กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อ็มเอฟซีมเอฟซี  --  สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี - สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ (M-STOR) 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน)  ขอนําส่งรายงานประจําปี 2556 สําหรับรอบ

ปีบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี - สแตรทิจกิ 

สโตเรจฟันด์ (M-STOR) มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ในปีที่ผ่านมา กองทุน M-STOR ได้ดําเนินการจัดการและบริหารทรัพย์สินอย่างเหมาะสม โดยได้

ตรวจสอบทรัพย์สินที่กองทุนปล่อยเช่า เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สนิอยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุ 

ประสงค์ของผู้เช่าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามการจัดการการเช่าของผู้เช่าอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งทําให้

มั่นใจได้ว่าผู้เช่ามีเสถียรภาพที่ดี มีความสามารถในการจ่ายค่าเช่าให้กับกองทุนได้อย่างสม่ําเสมอ  

 สําหรับสญัญาเช่าทั้งหมดที่จะสิ้นสุดในวันที ่ 15 กรกฎาคม 2557 นั้น กองทุนได้ดําเนินการเพื่อการต่อ

สัญญากับผู้เช่า ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการดําเนินการจัดทําสัญญาเพือ่การลงนาม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการ

โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ได้

มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บรษิัทฯ จะดําเนินนโยบายการลงทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพและรอบคอบระมัดระวัง โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะ

จัดการให้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างสม่ําเสมอต่อไป 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 

 

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 55 -22--      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อ็กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อ็มเอฟซีมเอฟซี  --  สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์  
 

  

 

ภาวะภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

 1. ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ 

 เศรษฐกิจไทยในปี 2556 ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมาสที ่3 ของปี 2556 ขยายตัว

ร้อยละ 2.7 ชะลอตัวลงจากไตรมาสที ่2 ของปี 2556 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 และชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาส

ที่ 3 ของปี 2555 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.1 โดยปัจจัยที่ทําใหอั้ตราการขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 
คือ อุปสงค์ในประเทศหดตัวลง โดยการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนลดลง เนื่องจากการใช้จ่าย

สินค้าคงทนประเภทยานยนต์หดตัวสูงภายหลังผลของนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกหมดลง การลงทุนภาครัฐ

และภาคเอกชนลดลง ส่วนการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัว แต่อุปสงค์ต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น

โดยเฉพาะภาคบริการ แต่การส่งออกสินค้าและการนําเข้าสินค้าลดลง 

 ในส่วนของ GDP สาขาอุตสาหกรรมในไตรมาสที ่ 3 ของปี 2556 หดตัวร้อยละ 0.4 ปรับตัวดีขึ้นจาก

ไตรมาสที ่2 ของปี 2556 ที่หดตัวร้อยละ 1.1 และปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 ที่หดตัวร้อย

ละ 1.1 การที่ GDP สาขาอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 หดตัว เป็นผลจากความต้องการ

ภายในประเทศหดตัวลง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตลดลง เนื่องจากความต้องการในประเทศลดลง 

ประกอบกับฐานที่สูงในปีทีแ่ลว้ จากนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรก (ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม) 

 2. แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรม 

 แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีการปรับชะลอตัวลง ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นยังคงเป็น

ภาคธุรกิจที่ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง และมีทศิทางทีแ่ตกต่างกันไปตามประเภทของอสังหาริมทรัพย์ สําหรับ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมนั้นยังคงมีผลการดําเนินการและทิศทางที่ดี ซึ่งมูลค่าการลงทุนที่ย่ืนขอ

จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.50 เมือ่เปรียบเทียบ
กับปี 2555 กลุ่มอุตสาหกรรมทีม่ีความโดดเด่นและเป็นแรงขับเคลือ่นในปี 2556 คือหมวดบริการและ

สาธารณูปโภค หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง และหมวดเกษตรกรรม และผลิตผลจาก

การเกษตร 

 ในส่วนของอุปสงค์สําหรับพ้ืนที่ภาคอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในทิศทางบวก โดยเฉพาะในพื้นที่ทางโดยรอบ

กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่แถบปราจีนบุรี และพื้นที่ทางด้านอีสเทิร์นซีบอรด์ 

 ตามรายงานของบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด (CBRE Thailand) พบว่าอุปทานของ

โรงงานอุตสาหกรรมสําเร็จรูปให้เช่า (Ready – Built Factories: RBFS) ณ ปี 2556 นั้นเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ทั้งนี้ อัตราการเช่าพ้ืนที่อยู่ในอัตราประมาณ ร้อยละ 74 หรือปรับตัวลดลงประมาณ

ร้อยละ 6 จากปี 2555 

 

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 55 -33--      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อ็กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อ็มเอฟซีมเอฟซี  --  สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์  
 

 

 

 
  ที่มา : CBRE Thailand 

 

 

 

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 55 -44--      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อ็กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อ็มเอฟซีมเอฟซี  --  สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์  
 

 

 

รายละเอียดรายละเอียดทรัพย์สินทรัพย์สิน  

ณ ณ 31 ธันวาคม 2556 

ประเภททรัพยส์ิน มูลค่าทรัพยส์นิ (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธ ิ

อสังหาริมทรัพย์ 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

เงินฝากธนาคาร 

รายได้ค่าเช่าค้างรับ 

ดอกเบี้ยค้างรับ 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

หนี้สิน 

677,400,000.00 

27,088,198.91 

24,006,452.11 

4,641,067.00 

700.06 

53,060,.28 

(39,066,744.63) 

97.59 

3.90 

3.46 

0.67 

- 

0.01 

(5.63) 

รวมมูลค่าทรพัย์สนิสทุธิของกองทุน 694,122,733.73 100.00 

 

สรุปมูลคา่ทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน  

ณ ณ 31 ธันวาคม 2556 

 บาท 

มูลค่าทรัพย์สนิ                                 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ                            

มูลค่าหน่วยลงทุน                              

  733,189,478.36 

   694,122,733.73 

       11.4164   

 

 

 
 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 55 -55--      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อ็กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อ็มเอฟซีมเอฟซี  --  สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์  
 

  

  

การจ่ายเงินปันผล  

สําหรับในรอบปีบัญชีที่ 5 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี – สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ มีการจ่ายเงิน

ปันผลให้กับผูถ้ือหน่วยลงทุน ดังนี้ 

ครั้งที่ วันที่ปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่ายปันผล จํานวนเงิน (บาท/หน่วย) 

1 7 พฤษภาคม 2556 21 พฤษภาคม 2556 0.2130 

2 29 สิงหาคม 2556 13 กันยายน 2556 0.2130 

3 22 ตุลาคม 2556 6 พฤศจิกายน 2556 0.2130 

4 27 กุมภาพันธ์ 2557 13 มีนาคม 2557 0.2130 

รวม 0.8520 

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 55 -66--      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อ็กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อ็มเอฟซีมเอฟซี  --  สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์  
 

 

 

รายละเอียดทรัพย์สินและการประเมนิรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมนิ//สอบทานมูลค่าสอบทานมูลค่า  

1. บริษัทประเมนิ : บริษัท ไนทแ์ฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด   

2. วันที่ประเมนิ :   วันที่ 24 เมษายน 2556 

3. ที่ต้ังทรัพยส์นิ :    

 3.1 ห้องเย็นอะกรี เวิลด์  เลขที ่101/1 หมูท่ี่ 1 ถ.คู่ขนานวงแหวนฝั่งตะวันออก  
  ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

 3.2 ห้องเย็นเกษตรเหนือ  เลขที่ 99/8 หมูท่ี่ 1 ซ.อนามัยบางน้ําจืด ถ.พระราม 2  

  ต.บางน้ําจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมทุรสาคร 

 3.3 ห้องเย็น พี.พี. ฟูดส์ ซัพพลาย  เลขที่ 20 ซ.อ่อนนุช 55/1 ถ.อ่อนนุช 

  เขตประเวศ จ.กรุงเทพฯ 

 3.4 โกดังเก็บสินค้า สยามนิปปอน เอ็นจิเนียริ่งพาร์ท เลขที ่16 หมู่ที่ 4  

  ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรอียุธยา 

4. รายละเอียดทรัพย์สนิ :    

รายชื่อทรัพย์สิน 

 

ประเภท 

 

พ้ืนที่ดิน 

(ไร่-งาน-ตรว) 

ราคาประเมิน

(บาท) 

1. ห้องเย็นอะกรี เวิลด์ ห้องเย็น 14-1-2 226,100,000 

2. ห้องเย็นเกษตรเหนือ ห้องเย็น 6-3-83 153,000,000 

3. ห้องเย็น พี.พี. ฟูดส์ ซัพพลาย ห้องเย็น 6-2-84 181,000,000 

4. โกดังเก็บสินค้า  

 สยามนิปปอน เอ็นจิเนียริ่งพาร์ท 

โกดังเก็บสินค้า 8-0-30 117,300,000 

5. วิธีการประเมนิมูลคา่ : วิธีรายได้ (Income Approach) 

   โดยคํานวณจากผลรวมของมลูค่าปัจจุบันของรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นในอนาคต 

   พิจารณาจากระยะเวลา  10 ปี  และมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน ณ ปีที ่10 

6. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าได้ที่บริษัทจัดการ 

 

 

 

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 55 -77--      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อ็กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อ็มเอฟซีมเอฟซี  --  สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์  
 

 

 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ 11  มกราคม มกราคม 2556 2556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31 31 ธนัวาคมธนัวาคม 255 25566  

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 2,732,352.02 0.39 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1 148,717.64 0.02 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 148,717.64 0.02 

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 1 14,702.65 0.01 

ค่าสอบบัญชี 106,574.00 0.02 

ค่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 107,000.00 0.01 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 557,973.17 0.08 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2
 3,816,037.12 0.55 

หมายเหตุ: 

1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 

 
การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ((SSoofftt  CCoommmmiissssiioonn))  

- ไม่ม ี-  

 
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชี  

สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ 1 1 มกราคมมกราคม 2 2555566 ถึงวันที่  ถึงวันที่ 31 31 ธนัวาธนัวาคม คม 25562556  

- การลงทุนเปน็ไปตามนโยบายการลงทุน - 

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 55 -88--      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อ็กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อ็มเอฟซีมเอฟซี  --  สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์  
 

 

 

รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้องรายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง  

สําหรบัรอบปบีัญชี สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่  1 1 มกราคม มกราคม 25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 31 1 ธนัวาคมธนัวาคม  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 

32 นางณัฐรา อิสรินทร์ 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 55 -99--      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อ็กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อ็มเอฟซีมเอฟซี  --  สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์  
 

 

 

รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรบัรอบปบีัญชี สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่  1 1 มกราคม มกราคม 25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 31 1 ธนัวาคมธนัวาคม  22555566  

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง   

33 นายกิตติคม  สุทธิวงศ์ 64 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก 

34 นายเจริญชัย  เล็งศิริวัฒน์ 65 ธนาคารธนชาต จํากัด 

35 นายณัฐวุฒิ  ธรรมจารี 66 บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จํากัด 

36 นางสาวสุพิกา  สมไทย 67 บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

37 นายสุริยะ  ปัตตพงศ์ 68 บริษัท ซาลแมนน์ โฮลด้ิง จํากัด 29.4% (นิติบุคคลต่างประเทศ)  

38 นายโกเมน  นิยมวานิช 69 บริษัท เพลน เชลิ่ง จกัด 30.6% 

39 นายชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ 70 บริษัท พิมานเมือง จํากัด 18% 

40 นายธงชัย  ต้ังสถาพรชัยกุล 71 พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิสเซส กรุ๊ป ลิมิเต็ด 19.6% (นิติบุคคลต่างประเทศ)  

41 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรติ 72 นายพนม กาญจนเทียมเท่า 5.55% 

42 นายประสิทธ์ิ  พรปฏิมากร 73 บริษัท ไนท์แฟรงค์ เอเชีย แปซิฟิค จํากัด 26.68% (นิติบุคคลต่างประเทศ)  

43 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชย์พงษ์ 74 บริษัท ไนท์แฟรงค์ ภูเก็ต จํากัด 45.55% 

44 นายสุทยุต  เชื้อพานิช 75 นายพอล โลเชอร์ บราวน์ 39% 

45 นายพิพัฒน์  นรานันทน์ 76 นายแอนดรู ลอว์เรนซ์ แลงดอน 30% 

46 นางสุวรรณา  วัฒนลี 77 นางสาววนิดา มาลัย 69.5% 

47 นายอภิรักษ์  พุ่มกลิ่น 78 บริษัท ไนท์แฟรงคร์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย จํากัด 99.99% 

48 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 79 ธนาคารนครหลวงไทย 

49 นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศมี 80 หุ้นสามัญ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 

50 นายสมเมธ  รังคกูลนุวัฒน์ 81 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2555 

51 นางรุ่งลักษมี  วิวัฒน์สุจริตกุล 82 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/4ปี/2555 

52 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 83 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2556 

53 พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว 84 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/55 

54 นายธีร์ภัทร  สูตะบุตร 85 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/3ปี/2553 

55 นายวิชชุ  จันทาทับ 86 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2554 

56 นางสาวชนิดา  ชฎาวัฒน์ 87 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/363/55 

57 นางสุทรรศิกา  คูรัตน์ 88 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/182/56 

58 นางวรลักษม์  เสน่ห์ลักษณา 89 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/56 

59 นางวรวรรณ  เลาหะพลวัฒนา 90 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 17/182/56 

60 นายโทมัส  จอห์นสตั้น สมิท จูเนียร์ 91 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.68/14/54 

61 นางสาวอําพร  จันทรานุกูล 92 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2ปี/2555 

62 นายกวีวัฒน์ โพธานันท์ 93 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

63 นางพัทธนันท์ พุทธวงศ์ชุติ 94 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 55 -1100--      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อ็กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อ็มเอฟซีมเอฟซี  --  สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์  
 

 

 

รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรบัรอบปบีัญชีสําหรบัรอบปบีัญชี  ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 1  1 มกราคม มกราคม 25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 31 1 ธนัวาคมธนัวาคม  22555566  

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

95 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส ์

96 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

97 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

98 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์โกรท 

99 หุ้นบริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ 

100 หุ้นบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด 

101 หุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

102 หุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

117 

 

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

ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

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

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

120 

 

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

ครั้งที่ 1/2553 ชดุท่ี1ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2556 

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

122 หุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ 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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