
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานประจาํปี 2556 

  กองทุนเปดิกองทุนเปดิเอ็มเอฟซีเอ็มเอฟซี  อิสลามิก ฟันด์อิสลามิก ฟันด์        
  ((MMIIFF))  
    สําหรับรอบปีบัญชีที่ สําหรับรอบปีบัญชีที่ 99  ตั้งแตวั่ตั้งแตวั่นที่ นที่ 11  มกราคมมกราคม  2556 2556 –– 3 31 1 ธันวาคม ธันวาคม 25562556  
 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 99 -11--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานประจําปี 2556 ของกองทุนเปิด 

เอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ สําหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 มายังผู้ถือหน่วย

ลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน 

โดยจะคงดาํเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 99 -22--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์  
 

  

  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ สําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ 1 1 มกราคม มกราคม 25562556  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25562556  

 ภาวะตลาดตราสารทุน 
 ในรอบบญัชีของกองทุน นับตัง้แต่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ดัชนีตลาดหลักทรพัย์ฯ ปรบัตัว

ลดลงจากระดับ 1407.45 จุด มาปิดที่ระดับ 1298.71 จุด หรอืเป็นการลดลง 7.73% มีปริมาณการซือ้ขายเฉลี่ยต่อวันอยู่

ที่ระดับ 45,275.47 ล้านบาท โดยมีนักลงทนุสถาบันและนักลงทุนรายยอ่ย เป็นผู้ซื้อสุทธมิูลค่า 108,163.15 ล้านบาท 

และ 87,466.79 ล้านบาท ตามลําดับ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติและบัญชีบริษทัหลักทรัพย ์ ขายสุทธิมูลค่า 193,911.26 

ล้านบาท และ 1,718.68 ล้านบาท ตามลําดับ 

 เดือนมกราคม 2556 สภาพคล่องทางการเงนิล้นในระบบการเงินโลกจากผลของมาตรการ QE#3-4 ที ่ FED 

พิมพ์เงินใหม่ US$8.5 หมื่นล้านต่อเดือน อกีทั้งค่าเงินบาททีแ่ข็งค่าเทยีบกับดอลลาร์สหรัฐฯ หลุดแนว 30.00 บาท/US$ 

ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม เป็นตน้มา ส่งผลให้กระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง ประเด็นเพดานก่อ

หนี้ของสหรัฐฯ แม้ว่าจะยังคงไม่ได้ขอ้สรุป แต่มีความคืบหน้าในการเจรจา กล่าวคือมีการยดืระยะเวลาการพจิารณา

งบประมาณรายจ่ายออกไปอกี 2 เดือนหรือภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ ์ และยกเลิกเงื่อนไขเพดานกอ่หนี้สาธารณะ 

US$16.4 ล้านล้าน ออกไปเปน็การชั่วคราวจนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ประเด็นการเมืองฝัง่ยุโรปเป็นปจัจยักดดันตลาดหุน้ไทย เริ่มต้นด้วยการที่ฝ่ายค้านใน

สเปนเสนอใหน้ายกรฐัมนตรี Rajoy ลาออก จากกรณีคอร์รปัชั่นในคณะรัฐมนตรี ต่อด้วยความไม่แน่นอนของการจัดตัง้

รัฐบาลหลังการเลือกตัง้ทั่วไปในอิตาลี กลายเป็นเหตใุห้เกดิความกังวลต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤติหนี้ในยุโรป ปัจจยัใน

ประเทศนับได้วา่มีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนตลาดหุ้นไทยในเดอืนนี้ เมือ่ตัวเลข GDP ใน 4Q55 ของไทยขยายตัว 

18.9% YoY ดกีว่าทีต่ลาดคาดไว้ที่ 15.3% YoY พร้อมกับภาพการเกง็กําไรต่อผลการดําเนนิงานใน 4Q55 และเงินปันผล

งวดปี 2555 ของบรษิัทจดทะเบียนไทย รวมถงึเม็ดเงินจาก Target Fund ที่เปิดกองขายอยา่งหนาแน่นในชว่งปลายเดอืน

มกราคม ต่อเนือ่งถงึเดอืนกุมภาพันธ ์

 เดือนมีนาคม 2556 ดัชนีปรับตัวขึ้นในช่วงครึง่แรกของเดือน ด้วยภาพรวมเศรษฐกจิไทยที่เติบโตแข็งแกร่ง 

ภายใต้อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตวัลง อีกทั้ง Fitch ได้มีการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวเงินตราต่างประเทศของ

ไทยเป็น BBB+ จาก BBB พรอ้มแนวโน้มคงที ่อย่างไรกต็าม ตลาดหุ้นไทยกลับมาปรับตัวลงแรงในสัปดาหท์ี่ 3 ของเดือน

มีนาคม ด้วยปัจจัยลบจากทั้งภายนอกและภายในประเทศทีเ่ข้ามากดดันบรรยากาศการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

 เดือนเมษายน 2556 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีนออกมาแย่กว่าคาด เริม่จากการรายงานตัวเลขการจา้งงาน

นอกภาคการเกษตรและภาคเอกชนเดือนมีนาคม ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นเพียง 88,000 และ 95,000 ราย ต่ํากว่าที่ตลาด

คาด แม้ว่าอัตราการว่างงานจะลดลงมาอยู่ทีร่ะดับ 7.6% ก็ตาม ตามมาด้วยรายงานการประชุม FOMC ที่เริม่ส่งสัญญาณ

ยุติ QE สรา้งความกังวลว่าเฟดอาจยุตกิารเขา้ซื้อพันธบัตรภายในสิ้นปีนี้ และ IMF ปรับลดเป้าหมาย GDP โลกลง เติบโต 

3.3% ในปีนี้ลดลงจากการประเมินครั้งกอ่นที่ 3.5% และ 4.0% ในปี 2557 จากเดิม 4.1% อีกทัง้ตัวเลข GDP ของจีนใน 

1Q56 ขยายตวัเพียง 7.7% YoY จากทีข่ยายตัว 7.9% YoY ใน 4Q55 และต่ํากว่าที่ตลาดคาดที่ 8.0% นับเป็นการ

ขยายตวัต่ํากว่าคาดเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน รวมถงึการแพรร่ะบาดของเชื้อไข้หวดันกสายพันธุใ์หม ่ H7N9 ในจนี  

อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาฟื้นตัวขึ้นจากแรงเก็งกําไรผลประกอบการ 1Q56 ของบริษทัจดทะเบียนไทย โดยเฉพาะกลุ่ม

ธนาคารที่ประกาศเป็นกลุ่มแรกและดีกว่าคาดเป็นส่วนใหญ ่ ต่อเนือ่งด้วยแรงเกง็กาํไรในหุ้นที่คาดว่าจะรายงานผล

ประกอบการแขง็แกรง่ 
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 เดือนพฤษภาคม 2556 ดัชนีไต่ระดับขึ้นในช่วง 3 สัปดาห์แรกของเดอืน เมื่อ ECB ปรับลดอตัราดอกเบี้ยนโยบาย

ลง 0.25% เหลือ 0.50% ในวันที่ 2 พฤษภาคม ตามมาด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในเอเชียไม่ว่าจะเป็น

ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ อินเดีย และเวียตนาม สร้างแรงเกง็กําไรต่อโอกาสของการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในการ

ประชุม กนง. ในวันที ่ 29 พฤษภาคม ตามมาด้วยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่บง่ชี้ถงึภาวะการจ้างงานที่ดีขึ้น และ

ตัวเลขเศรษฐกจิของจีนทีอ่อกมาในเชิงบวก โดยมียอดการส่งออกที่ขยายตัวในอัตราเร่ง 14.7% YoY นอกจากนี้ ตลาดหุ้น

ยังไดร้ับแรงสนบัสนุนจากปัจจยัในประเทศในเรื่องของการเกง็กําไรตอ่ผลการดําเนินงาน 1Q56 ของบรษิัทจดทะเบียน 

และหุ้นที่ได้รับเลือกเข้า MSCI Thailand อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาปรับตวัลงในช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือน หลังจาก 

MSCI ประกาศไม่เพิ่มหุ้น INTUCH เข้าไปคํานวณในดัชนี อกีทัง้ดัชนี HSBC PMI ภาคการผลิตของจีนเดอืนพฤษภาคม 

หดตัวต่ํากวา่ 50 จุดเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน อยูท่ี่ระดบั 49.6 จุด ต่าํกว่าทีต่ลาดคาดที่ 50.4 จดุ ในขณะเดียวกัน

ความกังวลเกี่ยวกับการถอนมาตรการ QE ของสหรฐัฯ ส่งผลกระทบให้ตลาดหุ้นไทยปรบัตัวลดลงตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ 

และญี่ปุ่น 

 เดือนมิถุนายน SET Index ปรับตัวลงแรงจนมาปิดที่ 1,451.90 จุด หรอืคิดเป็นการปรับตัวลดลง 7.05%  นัก

ลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่ออีก 55,141 ล้านบาท ส่งผลใหย้อดขายสุทธิสูงถงึ 81,200 ล้านบาท และ 75,004 ล้านบาท ใน

ไตรมาสที่ 2 และ นับจากต้นปี 2556 ตามลําดับ จากความกังวลตอ่โอกาสการชะลอและยุติโครงการ QE ของ FED โดย

การประชุม FED ในวันที่ 18 - 19 มิถุนายน สร้างสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ด้วยการปรับเพิ่มประมาณการ GDP 

ในปีนี้ขึ้นเป็น 3.0 - 3.5% จาก 2.9 - 3.4% ในการประเมนิเดือนมีนาคม และลดคาดการณ์อัตราการว่างงานเป็น 7.2 - 

7.3% ลดลงจาก 7.3 - 7.5% ที่ประเมินไวเ้มือ่เดือนมีนาคม พร้อมกับส่งสัญญาณชะลอ QE ภายในสิ้นปีนี้ และจะยุติลง

ภายในกลางปี 2557 นอกจากนี้ปัจจัยในประเทศมีบทบาทต่อ SET Index อยู่บ้าง เมื่อ Moody’s ให้ความเห็นเชิงลบตอ่

โครงการจํานําขา้ว อันอาจเป็นเหตุให้ไทยถูกลดอันดับความนา่เชื่อถือ รวมทัง้ IMF มีการปรับเป้าเศรษฐกจิไทยลงเหลือ 

4.75% ในปีนี้ และ 5.25% ในปี 2557 

 ตลาดหุ้นไทยเดอืนสิงหาคม ใหผ้ลตอบแทนติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที ่ 4 SET Index ปรับตวัลงแรงจนมาปดิที่ 

1,294.30 จดุ หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลง 9.05% นักลงทุนต่างชาตกิลับมาขายสุทธิ 39,755 ล้านบาท หลงัจากหยุดพกั

การขายไปในเดอืนกรกฎาคม ดัชนีมีการเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway ในช่วงครึง่แรกของเดอืน ปัจจยัการเมอืงไทย

ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดฯ มากนัก เนื่องจากยงัคงไม่มีความรนุแรงทีเ่กิดจากการชุมนุมของกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาล 

ในขณะที่ความขัดแย้งของรัฐบาลและฝ่ายค้านในสภาฯ ยังคงดําเนินต่อไป แต่รัฐบาลกย็ังคงสามารถผลักดันร่างกฎหมาย

นิรโทษกรรมผ่านวาระที่ 1 ไปได้ อย่างไรกต็าม ดัชนีปรับตัวลงแรงในชว่งปลายเดือน เมื่อ GDP ใน 2Q56 ของไทยออกมา

เพียง 2.8% YoY เท่านั้น ต่ํากวา่ที่ Bloomberg Consensus คาดที่ 3.3% YoY และหดตัว 0.3% QoQ ซึ่งเป็นการชะลอ

ตัว QoQ เป็นไตรมาสที่ 2 ถือเป็นการเกดิ Technical Recession โดยเป็นประเทศแรกในเอเชีย รวมถงึแนวโน้ม

เศรษฐกิจในครึง่ปีหลังยงัมีความอ่อนแออยู่มาก บวกกับค่าเงนิบาทที่ออ่นค่าทําระดับต่ําสุดในรอบกว่า 3 ปี ที่ 32.16 

บาท/US$ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม และผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลไทย อายุ 10 ปี สูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2552 ที่ 

4.41% ณ วันเดียวกัน แสดงให้เห็นถงึเงินทุนไหลออกจากประเทศไทยตอ่เนือ่ง นอกจากนี้แรงกดดันจากกรณีอินโดนีเซีย

เผชิญกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกจิมากขึ้น จากค่าเงินรูเปียะทําระดับออ่นค่าสุด และเป็นผลลบต่อเงินเฟอ้ที่สูงจากราคา

น้ํามันที่สูงขึ้น กดดันตลาดหุ้นอื่นๆในกลุ่ม TIP อย่างฟิลิปปินส์และไทย ขณะที่ตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปส่ง

สัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นอัตราการว่างงานเดือนกรกฎาคม ของสหรัฐฯ ที่ลดลงมาอยู่ที่ 7.4% รวมทั้ง GDP ใน

ยูโรโซนที่ขยายตัวเป็นครัง้แรกในรอบ 7 ไตรมาส โดยเพิ่มขึ้น 0.3% QoQ สะท้อนถงึการฟืน้ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของ

กลุ่มยูโรโซน นอกจากนี้รายงานการประชุม FED เดือนกรกฎาคม พบว่าประธาน FED ในแตล่ะเขตเห็นดว้ยกับการชะลอ  
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QE ภายในช่วงปลายปีนี้ ประเด็นข้างต้นทําใหเ้กิดการปรับพอร์ตจากตลาดหุน้ EM สู่ DM ส่งผลให้กระแสเงินทุนต่างชาติ

ไหลออกจากตลาดหุ้นเอเชยีเกดิใหม่อย่างต่อเนือ่ง 

 ตลาดหุ้นไทยเดอืนกันยายนปรบัตัวขึ้นแรงในชว่งครึง่แรกของเดือนก่อนจะลดช่วงบวกลงในชว่งครึง่หลัง จาก

กระแสเงินทุนตา่งชาติไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นเอเชียเกิดใหม่ตอ่ประเด็น QE ที่มีภาพเป็นบวกมากขึ้น และตัวเลขเศรษฐกิจ

จีนที่ออกมาดีตอ่เนื่อง SET Index ปรับตัวขึน้มาปิดที่ 1,383.16 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.87% นักลงทุน

ต่างชาตกิลับมาซื้อสุทธิ 9,666 ล้านบาท ประเด็นการลดวงเงิน QE ของ FED กลับมามีบทบาทสําคัญอกีครั้งในเดอืน

กันยายน เริ่มตน้ด้วยแรงเกง็กาํไรต่อการประชุม FED ว่าอาจลด QE ไม่ถงึ US$2.0 หมื่นล้าน/เดือน ตามที่ตลาดกงัวล

ในช่วงก่อนหน้า ตามมาด้วยการประกาศถอนตัวจากการชงิตาํแหน่งประธาน FED คนใหม ่ของนาย Summer ผู้มีแนวคิด

การชะลอวงเงิน QE ให้เร็วที่สุด ทําให้โอกาสของการลดวงเงินอย่างรวดเร็วมนี้ําหนักน้อยลง อีกทัง้เมื่อ FED คงวงเงิน QE 

ที่ US$8.5 หมืน่ล้าน/เดือน ในการประชุมในวันที่ 18 - 19 กันยายน สวนทางกับที่ตลาดคาด ผลักดัน SET Index ทํา

ระดับสูงสุดของเดือนที ่1,489.06 จุด ในวันที ่19 ก.ย. นอกจากนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกออกมาเชิงบวกต่อเนือ่งไม่ว่า

จะเป็นดัชน ี PMI ภาคการผลิตเดือนสิงหาคม ที่ทําระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือนและดีกว่าที่ตลาดคาดอยูท่ี่ระดับ 51.00 

จุด อีกทั้งสอดคล้องกับดัชนี HSBC PMI ภาคการผลิตทีข่ยายตัวเป็นครัง้แรกในรอบ 4 เดอืนปิดที่ 50.1 จุด ตามมาด้วย

ยอดการส่งออกที่ขยายตัวมากถงึ 7.2% YoY ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน สิงหาคมที่ขยายตัวมากสุดในรอบ 17 เดือน 

รวมถงึการลงทนุสินทรัพยถ์าวร ยอดค้าปลีกขยายตัวมากกว่าที่ตลาดคาด สร้างบรรยากาศการลงทุนเชิงบวกในเอเชีย 

อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาฯ ผ่านรา่งพรบ.เงินกู ้2 ล้านล้านบาท วาระ 2 และ 3 เกิด Sell on Fact ในกลุ่มรบัเหมาก่อสร้าง 

กอปรกับความกังวลในประเดน็การตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณรายจ่ายในส่วนของการประกันสขุภาพของ

สหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดแรงขายทาํกําไรกดให้ดัชนีลดช่วงบวกลงมาปิดที่ระดับ 1,386.16 จุด 

 ตลาดหุ้นไทยเดอืนตุลาคมนับได้ว่าเป็นอกีเดือนที่มีความผันผวนสูง โดยมีการปรับตวัขึ้นในชว่งครึง่แรกของเดือน

ก่อนจะลดช่วงบวกลงในช่วงครึ่งหลงั จากความคาดหวังเชงิบวกว่าสภาคองเกรสจะไดข้้อสรุปทันเส้นตาย พร้อมกับโอกาส

ของการคง QE ในช่วงที่เหลือของปีนี ้ก่อนจะถูกปัจจัยการเมอืงในประเทศกลับมากดดันการลงทุนในช่วงปลายเดือน SET 

Index ปรับตัวขึ้นมาปิดที่ 1,442.88 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.32% นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิ

เล็กน้อยที่ 494 ล้านบาท ในช่วงครึ่งแรกของเดือน แมว้่าจะมีประเด็นของสหรัฐฯ ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี 2557 และเพดานก่อหนี้สาธารณะ เริ่มต้นด้วยสภาคองเกรสสหรัฐฯ ไม่ได้ขอ้สรุปงบประมาณ ดว้ยเงือ่นไขหลกั

คือการชะลอการใช้โครงการ Obamacare ออกไป ทําให้หนว่ยงานราชการในสหรัฐฯ เริ่มทยอยปิดทําการลงตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม พร้อมดว้ยความเสี่ยงตอ่การผิดนดัชําระหนี้ของสหรัฐฯ ทีใ่กล้เข้าสู่เส้นตายในวันที่ 17 ตุลาคม อย่างไรก็ตาม ดว้ย

ความคาดหวังเชิงบวกว่า สภาคองเกรสจะไดข้้อสรุปทันเส้นตาย พรอ้มกับโอกาสการชะลอ QE ภายในปีนี้มีน้ําหนักลดลง 

ส่งผลให้ดัชนีสามารถไตร่ะดับขึน้ได้ และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม สภาคองเกรสสหรัฐฯ โหวตรบัแผนการขยายเพดานกอ่หนี้ฯ 

ออกไปจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 รวมไปถึงงบประมาณที่เพยีงพอต่อการบริหารประเทศไปจนถงึวันที่ 15 มกราคม 

2557 ส้ินสุดการปิดหน่วยงานราชการที่ยาวนานถึง 16 วัน และหลีกเลี่ยงการผิดนัดชําระหนี้ของสหรัฐฯ ผลักดัน SET 

Index ทําระดับปิดสูงสุดของเดือนที่ 1,484.72 จุด ในวันที่ 18 ตุลาคม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยการเมืองในประเทศกลับมา

กดดันตลาดหุ้นไทยในชว่งปลายเดือน เมื่อคณะกรรมา    ธิการฯ แก้ไขร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ทําใหก้ลายเป็นประเด็น

เสี่ยงทางการเมอืง กอปรกับยอดการส่งออกเดือนกันยายนของไทยหดตวัแรงถงึ 7.10% YoY สวนทางกบัที่ตลาดคาดว่า

จะขยายตวั 0.50% YoY และการปรับลดประมาณการอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้และปีหน้าลงโดย ธปท. 

ส่งผลให้ดัชนีลดช่วงบวกลงมาปดิส้ินเดือนที่ 1,442.88 จดุ 
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 ตลาดหุ้นไทยเดอืนพฤศจกิายน ให้ผลตอบแทนติดลบจากแรงขายของนกัลงทุนต่างชาติอยา่งหนาแน่น SET 

Index ปรับตัวลงมาปิดที่ 1,371.13 จุด หรือคิดเป็นการปรบัตัวลดลง 4.97% นักลงทุนตา่งชาติขายสุทธ ิ 49,665 ล้าน

บาท ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงจากประเด็นการเมืองภายในประเทศเป็นหลัก บวกกับปัจจัยเส่ียงทางเศรษฐกจิ และค่าเงิน

บาทที่เพิ่มขึ้น ประเด็นการเมอืงภายในประเทศเริ่มต้นเมื่อสภาฯ ได้ผ่านการพิจารณาวาระ 2 - 3 ของร่างกฎหมายนิรโทษ

กรรม ฉบับแปรญัตติ ส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวจากกลุ่มผู้ชุมนุม แม้ว่า SET Index จะมีการฟื้นตัวได้บ้างหลังประธาน

วุฒิสภา นายนิคม แถลงว่า สว. เตรยีมคว่ํารา่งกฎหมายดังกล่าว รวมถึงนายกรฐัมนตรีและพรรคเพื่อไทยออกมายืนยันจะ

ไม่นําร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฉบับแปรญัตตมิาพิจารณาหลัง 180 วัน หากวุฒิสภาโหวตไม่รับร่าง อย่างไรก็ตาม การฟื้น

ตัวของตลาดหุน้ไทยเป็นเพียงการฟื้นตัวในระยะสั้น เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนมุไม่ให้น้ําหนกัต่อประเด็นดงักล่าว และยังคง

ปักหลักชุมนุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการยกระดับการชุมนุมด้วยการประกาศมาตรการอารยะขัดขืน และดาวกระจายไป

ยังสถานที่ต่างๆ เพื่อกดดันหน่วยงานราชการ และสามารถเข้ายึดสถานทีร่าชการ เช่น สํานักงบประมาณ กรม

ประชาสัมพันธ ์ และกระทรวงการคลัง เป็นตน้ สร้างความกงัวลต่อความยดืเยื้อและรุนแรงทางการเมอืง ขณะที่การเมือง

ในสภามีความเคลื่อนไหวเช่นกนั โดยมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตร ี และ 3 รัฐมนตรี ระหว่างวนัที่ 26 - 27 

พฤศจิกายน นอกจากประเดน็ทางการเมอืง เศรษฐกิจของไทยมีปจัจัยพืน้ฐานที่อ่อนแอลงด้วย หลังตวัเลขการส่งออก

เดือนตุลาคม หดตัวลงเป็นเดือนที่ 2 ตดิต่อกนัและต่ํากว่าคาดของตลาด บวกกับ ธปท. ปรบัลด GDP ปีนี้และปีหน้าลง

เหลือ 3.0% และ 4.0% อีกทั้งทิศทางค่าเงนิบาทที่ออ่นค่า แม้ว่า กนง. จะตัดสินใจลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 

2.25% จากเดมิ 2.50%  

 ตลาดหุ้นไทยในปี 2556 ให้ผลตอบแทนเป็นลบและมีการแกว่งตัวผันผวนอย่างมาก SET Index ไต่ระดับขึ้น

อย่างตอ่เนื่องในช่วงเดอืนมกราคม ถึงสัปดาห์ที่ 3 ของเดอืนพฤษภาคม แม้ว่าจะมีการสะดุดบ้างในช่วงตัง้แต่กลางเดือน

มีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน โดยการปรับตวัขึน้ของตลาดหุ้นไทยไดร้ับปัจจัยบวกจากสภาพคล่องทางการ เงินล้นในระบบ

การเงินโลกด้วยผลของ QE รวมถึงการที่ BOJ ตั้งเป้าอัตราเงนิเฟ้อที ่ 2% รวมถึงซือ้สินทรพัย์รอบใหม่ไม่จาํกัดวงเงินและ

ไม่ระบุวันสิ้นสุดโครงการ พร้อมดว้ยตัวเลขเศรษฐกจิจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาค

การเกษตรและภาคเอกชนที่ออกมาเชงิบวก รวมทัง้ตัวเลขเศรษฐกิจจีนในช่วง 4Q55 ต่อเนือ่งมายงัช่วง 1Q56 ที่ออกมา

เชิงบวก สร้างบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุน้เอเชีย นอกจากนี้ความคาดหวังเชงิบวกต่อเศรษฐกิจไทยในป ี 2556 ที่มี

แนวโน้มฟื้นตัว พร้อมกับความคาดหวังตอ่การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม กนง. ปลายเดอืนพฤษภาคม ช่วย

ให้ SET Index สามารถไต่ขึน้ไปทําระดับปดิสูงสุดของปีที ่ 1,643.43 จุด เมื่อวันที ่ 21 พฤษภาคม นับตั้งแต่ช่วงปลาย

เดือนพฤษภาคม เป็นต้นมา ตลาดหุ้นไทยเผชญิกับแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติอย่างหนาแน่น ด้วยความกงัวลต่อโอกาส

การชะลอและยุติโครงการ QE ของ FED กอปรกับ GDP ใน 2Q56 ของไทยออกมาต่ํากว่าคาด รวมไปถึงเศรษฐกิจ

อินโดนีเซียทีข่าดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนือ่ง พร้อมกับอตัราเงินเฟ้อที่เพิม่สูงขึ้น ขณะทีเ่ศรษฐกิจในประเทศตะวันตก

ฟื้นตัวจากจุดต่าํสุดอย่างตอ่เนือ่ง ทําให้เกดิการปรับพอร์ตจากตลาดหุ้นเอเชยีเกิดใหม ่ (EM) สู่ตลาดที่พัฒนาแล้ว (DM) 

นอกจากนี้ ประเด็นทางการเมอืงในประเทศกลับเข้ากดดันตลาดหุ้นไทยอีกครัง้ในช่วงปลายเดอืนตุลาคม หลังสภาฯ ได้

ผ่านวาระ 2 - 3 ของร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ฉบับแปรญัตติ ส่งผลให้เกดิความเคลื่อนไหวจากหลายกลุ่มผู้ชุมนุม ซึ่ง

ปัจจัยการเมืองที่ยืดเยื้อ สร้างความกังวลต่อผลกระทบเชงิลบต่อเศรษฐกจิไทย ส่งผลให้ดัชนีปรับลงมาปิดที่ระดับ 

1,298.71 จุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 
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 ภาวะตลาดตราสารหนี้ 

เศรษฐกิจโลกในภาพรวมมีทิศทางที่ขยายตัวดีขึ้น โดยมีสัญญาณที่ดีจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชี้ว่าภาค

อสังหาริมทรัพย์และการจ้างงานปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง, เศรษฐกิจกลุ่มสหภาพยุโรปพ้นจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ

และมีความพยายามดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ ผ่านการรัดเข็มขัดทางการคลัง และการตั้งสหภาพธนาคารยุโรป 

(European Banking Union), ทางด้านประเทศญี่ปุ่นที่มีการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการดําเนิน

นโยบายการเงินและการคลัง ส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นๆ ล้วนมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ซ่ึง

เป็นผลกระทบมาจากการดําเนินแผนปฏิรูปเศรษฐกิจจีนเพื่อเปิดเสรีกลไลตลาดและหนุนการทําธุรกิจภาคเอกชนที่มี

อิสระมากขึ้น 

สําหรับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวม ในไตรมาสแรกของปี 2556 การบริภาคการลงทุนภายในประเทศยัง

สามารถขยายตวัได้ดี หลังจากนั้นเริ่มการขยายตัวเริ่มแผ่วลงในไตรมาสถัดมา กอปรกับปัญหาความไม่สงบทาง

การเมืองภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นและการยุบสภาของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการบริโภคและลงทุน

ภายในประเทศหดตัวลง การลงทุนการใช้จ่ายการคลังของภาครัฐต้องถูกชะลอออกไปเนื่องจากสถานะความเป็น

รัฐบาลรักษาการ นอกเหนือจากนี้ภาคการส่งออกและการผลิตเพื่อการส่งออกการยงัมีการฟื้นตัวอย่างล่าช้าจาก

ข้อจํากัดในด้านอุปทานภายในประเทศ  

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ําต่อเนื่อง 

และมีแรงกดดันด้านราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียมีการ

ดําเนินนโยบายการเงินที่แตกต่างกันไป โดยขึ้นกับความต้องการลดความผันผวนของเงินทุนต่างชาติและทิศทางอัตรา

เงินเฟ้อของแต่ละประเทศ 

ด้านเงินทุนไหลเข้า ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2556 เงินทุนไหลเข้าประเทศในแถบเอเซียอย่างต่อเนื่อง จากการ

ประกาศอัดฉีดปริมาณเงินสู่ระบบของประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2556 เป็นต้นมา ทิศทางเงินทุน

กลับชะลอการไหลเข้าและมีการไหลออกอย่างต่อเนื่อง เป็นผลสืบเนื่องมาจากการชะลอตัวอย่างผิดคาดของเศรษฐกิจ

จีน และ การคาดการณ์โอกาสการลดปริมาณรับซ้ือตราสารหนี้ในตลาดรองของธนาคารกลางสหรัฐฯ (QE Tapering) 

จะเริ่มเกิดขึ้นในปลายปี 2556 ภายหลังที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงภายหลงัการประชุม 

FED ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 FED มีการประกาศลดวงเงินซื้อลดวงเงินการเข้าซ้ือพันธบัตรสหรัฐฯ และหลักทรัพย์

ที่ได้รับการคํ้าประกันจากสัญญาจํานอง (MBS) ลง จากเดิม เดือนละ 8.5 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เหลือ 7.5 หมื่น

ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือลดวงเงินลง 1 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

จากภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีขยายตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจปรับลด

ดอกเบี้ยนโยบายเป็นจํานวนทั้งส้ิน 2 ครั้ง จากต้นปี 2556 ที่ระดับ 2.75% มาอยู่ที่ระดับ 2.25% ในเดือนพฤษภาคม 

และพฤศจิกายน 2556 พร้อมยังส่งสัญญาณการดําเนินนโยบายการเงินให้ยืดหยุ่นหากเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวช้า

กว่าที่คาด 

 ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้ไทยเดือนมกราคม 2556 ถึงธันวาคม 2556 พบว่าเส้นอัตราผลตอบ 

แทนอายุคงเหลือต่ํากว่า 3 ปี ปรับตัวลดลงตามทิศทางการปรับดอกเบ้ียนโยบายลดลงของธนาคารแห่งประเทศไทย

จากระดับ 2.75% ในสิ้นปี 2555 มาสู่ระดับ 2.25% ในระหว่างเดือนพฤษภาคมและพฤศจกิายน 2556 ส่วนตราสาร

หนี้ระยะยาวอายุคงเหลือสูงกว่า 3 ปี น้ัน ถูกนักลงทุนนั้นเทขายอย่างต่อเนื่อง และแรงซื้อตราสารหนี้ระยะยาวจาก

กลุ่มประกันชีวิตที่ชะลอตัวลง จึงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ในช่วงอายุดังกล่าวปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 
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รายละเอียดการายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทนุรายละเอียดการลงทนุ  (31 ธันวาคม 2556) 

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

      หลักทรัพย์   (บาท)   

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   214,864,647.80 91.67

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ     214,864,647.80 91.67

 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์     

  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 126,200 9,969,800.00 4.25

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์     

  บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน HEMRAJ 6,801,500 19,996,410.00 8.53

  บมจ.ศุภาลัย SPALI 638,400 9,320,640.00 3.98

  บมจ.บางกอกแลนด์ BLAND 4,386,800 6,755,672.00 2.88

  บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ LPN 424,000 6,572,000.00 2.80

  บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น TTCL 76,438 2,598,892.00 1.11

  บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น WHA 70,000 1,960,000.00 0.84

 วัสดุก่อสร้าง     

  บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง SCCC 18,600 7,402,800.00 3.16

 พลังงานและสาธารณูปโภค     

  บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP 116,000 19,314,000.00 8.24

  บมจ.บ้านป ู BANPU 556,800 16,843,200.00 7.19

  บมจ.ไทยออยล์ TOP 201,800 11,351,250.00 4.84

  บมจ.ลานนารีซอร์สเซส LANNA 834,200 9,676,720.00 4.13

  บมจ.ปตท. PTT 16,300 4,661,800.00 1.99

  บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ BAFS 93,500 2,571,250.00 1.10

 การแพทย์     

  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 58,500 6,873,750.00 2.93

 ขนส่งและโลจิสติกส์     

  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส ์ BTS 797,300 6,936,510.00 2.96

  บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น AAV 1,096,800 4,014,288.00 1.71

 พาณิชย์     

  บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ HMPRO 944,300 8,829,205.00 3.77

  บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ROBINS 140,700 6,753,600.00 2.88

  บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ GLOBAL 414,256 6,545,244.80 2.79

 ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์     

  บมจ.เอสวีไอ SVI 1,255,400 5,197,356.00 2.22
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    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

      หลักทรัพย์   (บาท)   

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

  บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล JAS 3,091,600 20,713,720.00 8.84

  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น DTAC 171,400 16,625,800.00 7.09

  บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี MFEC 532,400 3,380,740.00 1.44

ใบสําคัญแสดงสิทธิ     0.00 0.00

  บมจ. ล็อกซเล่ย์ - W LOXLEY-W 50,786 0.00 0.00

เงินฝากธนาคาร     25,550,122.83 10.90

ทรัพย์สินอื่น     41,751.20 0.02

หนี้สินอื่น     (6,071,553.81) (2.59)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     234,384,968.02 100.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     10.6144 บาท

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคาํนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษิัทจัดการลงทุน (AIMC) 
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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) 

กองทุนเปิดเอม็เอฟซี อิสลามิก ฟันด์ -11.39 -15.58 -8.57 36.02 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) -8.38 -10.55 -6.70 25.75 

เกณฑ์มาตรฐาน (2) -9.50 -9.99 -3.52 21.69 

หมายเหตุ: 
(1) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(1) FTSE SET Shariah Index 

- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ มิได้รับการรับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขายหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ให้คํารับรอง รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือ

ปริยายในการใช้ SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์”) ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จัดทําและคํานวณดัชนี

หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลใดจากการ

ใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดจากการคํานวณดัชนี

หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ 

- “SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 

-  เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

  
การจ่ายเงินปันผล 

 สําหรับในรอบปีบัญชีที่ 9 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในอัตรา 0.31 บาทต่อหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนรายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 331 1 ธนัวาคมธนัวาคม  25562556  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ    

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 

หรือผู้ค้ําประกัน 25,550,122.83 10.90 

(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 บมจ.ธนาคารกสกิรไทย - - - - - 

 

25,550,122.83 

  

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 99 -1111--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์  
 

 

 

รายละเอียดค่ารายละเอียดค่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  

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

 ชื่อบริษัท ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป 838,678.40 38.31 

2 บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง 292,900.60 13.38 

3 บล. ทิสโก้ 285,758.60 13.05 

4 บมจ. หลักทรัพย์ พัฒนสิน 103,522.90 4.73 

5 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) 102,810.10 4.70 

6 บล. ไทยพาณิชย์ 85,841.27 3.92 

7 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 83,138.32 3.80 

8 บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย) 59,952.49 2.74 

9 บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร 56,021.41 2.56 

10 บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย 51,782.79 2.37 

11 ค่านายหน้าท่ีเหลือ 228,627.10 10.44 

 รวมค่านายหน้าทั้งหมด 2,189,033.98 100.00 

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 99 -1122--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์  
 

 

 

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 4,319 1.57 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)  1 149 0.05 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)  1 297 0.11 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 

ค่าประกาศแจง้ความ  1 35 0.02 

ค่าสอบบัญช ี 56 0.02 

ค่าบริจาค 691 0.25 

ค่าธรรมเนียมบริการ  1 26 0.01 

ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร  1 5 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2
 5,578 2.03 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 99 -1133--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์  
 

 

 

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 99 -1144--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์  
 

 

 

 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 

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 99 -1155--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์  
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสยีงได้

ทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.mfcfund.com  ในเมน ู“เกี่ยวกับ MFC” 

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชี  

สําหรับรอบปบีัญชี สําหรับรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 1  1 มกราคม มกราคม 25255656 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 31 1 ธนัวาคม ธนัวาคม 22555566  

- การลงทุนเปน็ไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 1 ใน ใน 33  

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556  กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  

โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จํานวน 1 กลุม่ เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 43.02  

  
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรายชื่อผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันที่วันที่ 31  31 ธนัวาคม ธนัวาคม 22555566  

ผู้จัดการกองทนุหลัก ผู้จัดการกองทนุรอง 

นางอนุททยา  สิทธิศุข นายเศรษฐา  ปวีณอภิชาต 

นางสาวจรยิา  พิมลไพบูลย์ นายรุ่งโรจน์  นลินพคุณ 

  
 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 99 -1166--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้องรายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง  

สําหรับรอบปบีัญชี สําหรับรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 1  1 มกราคมมกราคม 2556 2556 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 

31 นายชาคริต  พืชพันธ์ 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 99 -1177--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

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

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง   

32 นางณัฐรา อิสรินทร์ 61 นางอนุททยา  สิทธิศุข 

33 นายกิตติคม  สุทธิวงศ์ 62 นายเศรษฐา  ปวีณอภิชาต 

34 นายเจริญชัย  เล็งศิริวัฒน์ 63 นางสาวจริยา  พิมลไพบูลย์ 

35 นายณัฐวุฒิ  ธรรมจารี 64 นายรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ 

36 นางสาวสุพิกา  สมไทย 65 นายปวเรศวร์  วิภูนาถ 

37 นายสุริยะ  ปัตตพงศ์ 66 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

38 นายโกเมน  นิยมวานิช 67 สํานักงานประกนัสังคม 

39 นายชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ 68 บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จํากัด 

40 นายธงชัย  ต้ังสถาพรชัยกุล 69 หุ้นสามัญ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 

41 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรติ 70 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2555 

42 นายประสิทธ์ิ  พรปฏิมากร 71 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/4ปี/2555 

43 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชย์พงษ์ 72 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2556 

44 นายสุทยุต  เชื้อพานิช 73 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/55 

45 นายพิพัฒน์  นรานันทน์ 74 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/3ปี/2553 

46 นางสุวรรณา  วัฒนลี 75 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2554 

47 นายอภิรักษ์  พุ่มกลิ่น 76 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/363/55 

48 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 77 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/182/56 

49 นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศมี 78 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/56 

50 นายสมเมธ  รังคกูลนุวัฒน์ 79 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 17/182/56 

51 นางรุ่งลักษมี  วิวัฒน์สุจริตกุล 80 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.68/14/54 

52 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 81 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2ปี/2555 

53 พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว 82 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

54 นายธีร์ภัทร  สูตะบุตร 83 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 

55 นายวิชชุ  จันทาทับ 84 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส ์

56 นางสาวชนิดา  ชฎาวัฒน์ 85 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

57 นางสุทรรศิกา  คูรัตน์ 86 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

58 นางวรลักษม์  เสน่ห์ลักษณา 87 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์โกรท 

59 นางวรวรรณ  เลาหะพลวัฒนา 88 หุ้นบริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ 

60 นายโทมัส  จอห์นสตั้น สมิท จูเนียร์ 89 หุ้นบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 99 -1188--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

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

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

90 หุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

91 หุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 

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 

 

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

ครั้งที่ 1/2553 ชดุท่ี1ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2556 

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

111 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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