
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานประจาํปี 2556 

  กองทุนเปดิกองทุนเปดิเอ็มเอฟซีสปอท เอ็มเอฟซีสปอท 33 33 ซีรี่ส์ ซีรี่ส์ 1414  
  ((SSPPOOTT3333SS1144))  
  สําหรับรอบปีบัญชีที่ สําหรับรอบปีบัญชีที่ 11  ตั้งแตวั่นที่ ตั้งแตวั่นที่ 2200  พฤษภาคมพฤษภาคม  2556 2556 ––  3030  เมษายน เมษายน 25525577  
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สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส ์14 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานประจําปี 2556 ของกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14  สําหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ถึง 30 เมษายน 2557 มายัง   
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน 
โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 
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ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ 2020  พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3030  เมษายนเมษายน  25572557  

ในรอบบัญชีของกองทุน นับต้ังแต่ 20 พฤษภาคม 2556 ถึง 30 เมษายน 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ปรับตัวลดลงจากระดับ 1,627.96 จุด มาปิดที่ระดับ 1,414.94 จุด หรอืเป็นการลดลง 13.09% มีปรมิาณการซื้อ
ขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 38,022 ล้านบาท โดยมีนกัลงทุนสถาบัน และนักลงทนุรายย่อย และบัญชีบริษัท
หลักทรัพย์ เปน็ผู้ซื้อสทุธิมูลค่า 86,609 ลา้นบาท 103,700 ล้านบาท และ 695 ล้านบาท ตามลําดับ ขณะที่นัก
ลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิมูลค่า 191,004 ล้านบาท 

เดือนพฤษภาคม 2556 ดัชนีไต่ระดับขึ้นในช่วง 3 สัปดาห์แรกของเดือน เมื่อ ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลง 0.25% เหลือ 0.50% ในวันที่ 2 พฤษภาคม ตามมาด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางใน
เอเชียไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย เกาหลีใต้ อินเดีย และเวียตนาม สร้างแรงเก็งกําไรต่อโอกาสของการลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของไทยในการประชุม กนง. ในวันที่ 29 พฤษภาคม ตามมาด้วยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่
บ่งชี้ถึงภาวะการจ้างงานที่ดีขึ้น และตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่ออกมาในเชิงบวก โดยมียอดการส่งออกที่ขยายตัวใน
อัตราเร่ง 14.7% YoY นอกจากนี้ ตลาดหุ้นยังได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยในประเทศในเรื่องของการเก็งกําไรต่อ
ผลการดําเนินงาน 1Q56 ของบริษัทจดทะเบียน และหุ้นที่ได้รับเลือกเข้า MSCI Thailand อย่างไรก็ตาม ดัชนี
กลับมาปรับตัวลงในช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือน หลังจาก MSCI ประกาศไม่เพิ่มหุ้น INTUCH เข้าไปคํานวณใน
ดัชนี อีกทั้งดัชนี HSBC PMI ภาคการผลิตของจีนเดือนพฤษภาคม หดตัวตํ่ากว่า 50 จุดเป็นครัง้แรกในรอบ 7 
เดือน อยู่ที่ระดับ 49.6 จุด ตํ่ากว่าที่ตลาดคาดที่ 50.4 จดุ ในขณะเดยีวกันความกังวลเกี่ยวกับการถอนมาตรการ 
QE ของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ และญี่ปุ่น 

เดือนมิถุนายน 2556 ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องจากเดือนพฤษภาคมด้วยความกังวลต่อโอกาสการชะลอและ
ยุติโครงการ QE ของ FED โดยการประชุม FED ในวนัที่ 18 - 19 มิถุนายน สรา้งสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ด้วยการปรับเพิ่มประมาณการ GDP ในปีนี้ขึ้นเปน็ 3.0 - 3.5% จาก 2.9 - 3.4% ในการประเมินเดือน
มีนาคม และลดคาดการณ์อัตราการว่างงานเป็น 7.2 - 7.3% ลดลงจาก 7.3 - 7.5% ที่ประเมินไว้เมื่อเดือนมีนาคม 
พร้อมกับส่งสัญญาณชะลอ QE ภายในสิ้นปีนี้ และจะยุติลงภายในกลางปี 2557 นอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจจีน
ออกมาเชิงลบไม่ว่าจะเป็นยอดการส่งออกเดือนพฤษภาคม ที่เพิ่มขึ้นเพยีง 1.0% YoY เท่านั้น เป็นตัวเลขการ
เติบโตที่ตํ่าสุดในรอบ 10 เดือน ชะลอตัวลงจากเดือนเมษายน ที่เพิ่มขึน้ 14.7% YoY พร้อมด้วยดัชนี HSBC 
Flash PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนายน ทําระดับตํ่าสุดในรอบ 9 เดือนที่ 48.3 จุด สะท้อนถึงการหดตัว อีกทั้ง
อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารของจีนทะยานสงูขึ้นทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สร้างความกังวลต่อการขาด
สภาพคล่องในตลาดเงินและเศรษฐกิจของจีน 

ตลาดหุ้นไทยเดือนกรกฎาคมให้ผลตอบแทนติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 SET Index แกว่งตัวในกรอบ 
1,380 - 1,510 จุด ก่อนจะปิดสิ้นเดือนที่ 1,423.14 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลง 1.98% นักลงทุนต่างชาติ
กลับมาซื้อสทุธิ 5,705 ล้านบาท  หลังจากขายอย่างต่อเนื่องและรุนแรงในไตรมาสที ่ 2     ดัชนีปรับตัวลงในช่วง
วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม จากความกังวลต่อโอกาสการชะลอและยุติโครงการ QE ของ FED ต่อเนื่องจากเดือน
มิถุนายน อีกทัง้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ 195,000 ตําแหน่ง สูง 
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กว่าที่ตลาดคาด ย่ิงเป็นการเพิ่มน้ําหนักของโอกาสชะลอ QE ของ FED นอกจากประเด็นดังกล่าว ตลาดยังถูก
กดดันด้วยตัวเลขเศรษฐกิจจนีที่ออกมาเชิงลบอย่างต่อเนื่อง และการปรับลด GDP โลกลงเหลือ 3.1% ในป ี2556 
และ 3.8% ในปี 2557 ของ IMF ในช่วงวันที่ 11 - 23 กรกฎาคม ตลาดหุ้นมีการฟื้นตัว โดยขึ้นไปทําระดับปิด
สูงสุดที่ 1,513.31 จุด ในวันที่ 23 กรกฎาคม จากรายงานประชุม FED เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่คณะกรรมการ 
FED ต้องการเห็นสัญญาณเชิงบวกต่อการจ้างงานก่อนตัดสินใจชะลอ QE อีกทั้งการปราศรัยของนาย Bernanke 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ส่งสญัญาณว่าการเปลี่ยนแปลง QE นั้นจะไม่มีการกําหนดขึ้นเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และสภาพคล่องทางการเงินในตลาดการเงิน อย่างไรก็ตาม 
ดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายเดือนจากปัจจัยลบภายในประเทศ เริม่ต้นเมื่อ คปก. เตือนการ
เดินหน้าร่างพรบ.เงินกู้ 2 ลา้นล้านบาท อาจขดัต่อกฎหมายรัฐธรรมนญู รัฐบาลควรกลับไปทําประชาพิจารณ์ก่อน
เดินหน้าโครงการดังกล่าว อีกทั้งการปรับลดเป้าหมายอัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ของ ธปท. ลง
เหลือ 4.2% จากเดิม 5.1% ตามมาด้วยประเด็นเสี่ยงทางการเมือง ทั้งประเด็นการจํานําข้าว รวมถึงเมื่อรัฐบาล
กําหนดตารางเวลาการพิจารณาร่างพรบ. ปรองดอง และร่างพรบ. เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ที่จะนําเข้าสู่สภาฯ ใน
เดือนสิงหาคม 

ตลาดหุ้นไทยเดือนสิงหาคมให้ผลตอบแทนติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 SET Index ปรับตัวลงแรงจนมา
ปิดที่ 1,294.30 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลง 9.05% นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิ 39,755 ล้านบาท 
หลังจากหยุดพักการขายไปในเดือนกรกฎาคม ดัชนีมีการเคลื่อนไหวในลกัษณะ Sideway ในช่วงครึ่งแรกของ
เดือน ปัจจัยการเมืองไทยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดฯ มากนัก เนื่องจากยังคงไม่มีความรุนแรงที่เกิดจากการ
ชุมนุมของกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาล ในขณะทีค่วามขัดแย้งของรัฐบาลและฝ่ายค้านในสภาฯยังคงดําเนินต่อไป แต่
รัฐบาลก็ยังคงสามารถผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมผา่นวาระที่ 1 ไปได้ อย่างไรก็ตาม ดัชนีปรับตัวลงแรง
ในช่วงปลายเดือน เมื่อ GDP ใน 2Q56 ของไทยออกมาเพียง 2.8% YoY เท่านั้น ตํ่ากว่าที่ Bloomberg 
Consensus คาดที่ 3.3% YoY และหดตวั 0.3% QoQ ซึ่งเป็นการชะลอตัว QoQ เป็นไตรมาสที่ 2 ถือเป็นการ
เกิด Technical Recession โดยเป็นประเทศแรกในเอเชีย รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังยังมีความ
อ่อนแออยู่มาก บวกกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าทําระดับตํ่าสุดในรอบกว่า 3 ปี ที่ 32.16 บาท/US$ เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม และผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลไทย อายุ 10 ปี สูงสุดนับต้ังแต่ปลายปี 2552 ที่ 4.41% ณ วันเดียวกัน 
แสดงให้เห็นถึงเงินทุนไหลออกจากประเทศไทยต่อเนื่อง นอกจากนี้แรงกดดันจากกรณีอินโดนีเซียเผชิญกับความ
เสี่ยงต่อเศรษฐกิจมากขึ้น จากค่าเงินรูเปียะทําระดับอ่อนค่าสุด และเป็นผลลบต่อเงินเฟ้อที่สูงจากราคาน้ํามันที่
สูงขึ้น กดดันตลาดหุ้นอื่นๆ ในกลุ่ม TIP อย่างฟิลิปปินส์และไทย ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปส่ง
สัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นอัตราการว่างงานเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ ทีล่ดลงมาอยู่ที่ 7.4% รวมทั้ง 
GDP ในยูโรโซนที่ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาส โดยเพิ่มขึ้น 0.3% QoQ สะท้อนถึงการฟื้นตัวอย่างค่อย
เป็นค่อยไปของกลุ่มยูโรโซน นอกจากนี้รายงานการประชุม FED เดือนกรกฎาคม พบว่าประธาน FED ในแต่ละ
เขตเห็นด้วยกับการชะลอ QE ภายในช่วงปลายปีนี้ ประเด็นข้างต้นทําให้เกิดการปรับพอร์ตจากตลาดหุ้น EM สู ่
DM ส่งผลให้กระแสเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นเอเชียเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง 

ตลาดหุ้นไทยเดือนกันยายนปรับตัวขึ้นแรงในช่วงครึ่งแรกของเดือนก่อนจะลดช่วงบวกลงในช่วงครึ่งหลัง 
จากกระแสเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นเอเชียเกิดใหม่ต่อประเด็น QE ที่มีภาพเป็นบวกมากข้ึน และ 
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ตัวเลขเศรษฐกจิจีนที่ออกมาดีต่อเนื่อง SET Index ปรับตัวขึ้นมาปิดที่ 1,383.16 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัว
เพิ่มขึ้น 6.87% นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ 9,666 ล้านบาท ประเด็นการลดวงเงิน QE ของ FED กลับมามี
บทบาทสําคัญอีกครั้งในเดือนกันยายน เริ่มต้นด้วยแรงเก็งกําไรต่อการประชุม FED ว่าอาจลด QE ไม่ถึง US$2.0 
หมื่นล้าน/เดือน ตามที่ตลาดกังวลในช่วงก่อนหน้า ตามมาด้วยการประกาศถอนตัวจากการชิงตําแหน่งประธาน 
FED คนใหม่ของนาย Summer ผู้มีแนวคิดการชะลอวงเงิน QE ให้เร็วที่สุด ทําใหโ้อกาสของการลดวงเงินอย่าง
รวดเร็วมีน้ําหนักน้อยลง อีกทั้งเมื่อ FED คงวงเงิน QE ที่ US$8.5 หมื่นล้าน/เดือน ในการประชุมในวันที่ 18 - 19 
กันยายน สวนทางกับที่ตลาดคาด ผลักดัน SET Index ทําระดับสูงสุดของเดือนที่ 1,489.06 จดุ ในวันที่ 19 
กันยายน นอกจากนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกออกมาเชิงบวกต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน
สิงหาคม ที่ทาํระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือนและดีกว่าที่ตลาดคาดอยู่ที่ระดับ 51.00 จุด อีกทั้งสอดคล้องกับดัชนี 
HSBC PMI ภาคการผลิตที่ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือนปิดที่ 50.1 จุด ตามมาด้วยยอดการส่งออกที่
ขยายตัวมากถึง 7.2% YoY ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ส.ค.ที่ขยายตัวมากสุดในรอบ 17 เดือน รวมถึงการ
ลงทุนสินทรัพย์ถาวร ยอดค้าปลีกขยายตัวมากกว่าที่ตลาดคาด สร้างบรรยากาศการลงทุนเชิงบวกในเอเชีย 
อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาฯ ผ่านร่างพรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท วาระ 2 และ 3 เกิด Sell on Fact ในกลุ่มรับเหมา
ก่อสร้าง กอปรกับความกังวลในประเด็นการตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณรายจ่ายในส่วนของการประกัน
สุขภาพของสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดแรงขายทํากําไรกดให้ดัชนีลดช่วงบวกลงมาปิดที่ระดับ 1,386.16 จุด 

ตลาดหุ้นไทยเดือนตุลาคมนับได้ว่าเป็นอีกเดือนที่มีความผันผวนสูง โดยมีการปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งแรก
ของเดือนก่อนจะลดช่วงบวกลงในช่วงครึ่งหลัง จากความคาดหวังเชิงบวกว่าสภาคองเกรสจะได้ข้อสรปุทันเส้นตาย 
พร้อมกับโอกาสของการคง QE ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ก่อนจะถูกปัจจัยการเมืองในประเทศกลับมากดดันการลงทุน
ในช่วงปลายเดือน SET Index ปรับตัวขึ้นมาปิดที่ 1,442.88 จุด หรือคดิเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.32% นักลงทุน
ต่างชาติกลับมาขายสุทธิเล็กน้อยที่ 494 ลา้นบาท ในช่วงครึ่งแรกของเดือน แม้ว่าจะมีประเด็นของสหรัฐฯในส่วน
ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 และเพดานก่อหนี้สาธารณะ เริ่มต้นด้วยสภาคองเกรสสหรฐัฯ ไม่ได้
ข้อสรุปงบประมาณ ด้วยเงื่อนไขหลักคือการชะลอการใช้โครงการ Obamacare ออกไป ทําให้หน่วยงานราชการ
ในสหรฐัฯ เริ่มทยอยปิดทําการลงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พร้อมด้วยความเสี่ยงต่อการผิดนัดชําระหนี้ของสหรัฐฯ ที่
ใกล้เข้าสู่เส้นตายในวันที่ 17 ตุลาคม อย่างไรก็ตาม ด้วยความคาดหวังเชิงบวกว่า สภาคองเกรสจะได้ข้อสรุปทัน
เส้นตาย พร้อมกับโอกาสการชะลอ QE ภายในปีนี้มีน้ําหนักลดลง ส่งผลให้ดัชนีสามารถไต่ระดับขึ้นได้ และเมื่อ
วันที่ 16 ตุลาคม สภาคองเกรสสหรฐัฯ โหวตรับแผนการขยายเพดานก่อหนี้ฯ ออกไปจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2557 รวมไปถึงงบประมาณที่เพียงพอต่อการบริหารประเทศไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 สิน้สุดการปิด
หน่วยงานราชการที่ยาวนานถึง 16 วัน และหลีกเลี่ยงการผิดนัดชําระหนี้ของสหรัฐฯ ผลักดัน SET Index ทํา
ระดับปิดสูงสุดของเดือนที่ 1,484.72 จุด ในวันที่ 18 ตุลาคม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยการเมืองในประเทศกลับมา
กดดันตลาดหุ้นไทยในช่วงปลายเดือน เมื่อคณะ กรรมาธิการฯ แก้ไขร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ทําให้กลายเปน็
ประเด็นเสี่ยงทางการเมือง กอปรกับยอดการส่งออกเดือนกันยายนของไทย หดตัวแรงถึง 7.10% YoY สวนทางกับ
ที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัว 0.50% YoY และการปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้และปี
หน้าลงโดย ธปท. ส่งผลให้ดัชนีลดช่วงบวกลงมาปิดสิ้นเดือนที่ 1,442.88 จุด 
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ตลาดหุ้นไทยเดือนพฤศจิกายนปรับตัวลงจากประเด็นการเมืองภายในประเทศเป็นหลกั ปิดที่ 1,371.13 

จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลง 4.97% นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 49,665 ล้านบาท ประเด็นการเมือง
ภายในประเทศเริ่มต้นเมื่อสภาฯ ได้ผ่านการพิจารณาวาระ 2 - 3 ของร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ฉบับแปรญัตติ 
ส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวจากกลุ่มผู้ชุมนมุ แม้ว่า SET Index จะมีการฟื้นตัวได้บ้างหลังประธานวุฒิสภา นาย
นิคม แถลงว่า สว. เตรียมคว่ําร่างกฎหมายดังกล่าว รวมถึงนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยออกมายืนยันจะไม่นํา
ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฉบบัแปรญัตติมาพิจารณาหลัง 180 วัน หากวุฒิสภาโหวตไม่รับร่าง อย่างไรก็ตาม การ
ฟ้ืนตัวของตลาดหุ้นไทยเป็นเพียงการฟื้นตัวในระยะสั้น เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนมุไมใ่ห้น้ําหนักต่อประเด็นดังกล่าว 
และยังคงปักหลักชุมนุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการยกระดับการชุมนุมด้วยการประกาศมาตรการอารยะขัดขืน 
และดาวกระจายไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อกดดันหน่วยงานราชการ และสามารถเข้ายึดสถานที่ราชการ เช่น สํานัก
งบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์ และกระทรวงการคลัง เป็นต้น สร้างความกังวลต่อความยืดเยื้อและรุนแรงทาง
การเมือง ขณะที่การเมืองในสภามีความเคลื่อนไหวเช่นกัน โดยมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และ 3 
รัฐมนตร ี ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. นอกจากประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจของไทยมีปัจจัยพ้ืนฐานที่อ่อนแอลง
ด้วย หลังตัวเลขการส่งออกเดือนตุลาคม หดตัวลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันและต่ํากว่าคาดของตลาด บวกกับ ธปท. 
ปรับลด GDP ปีนี้และปีหน้าลงเหลือ 3.0% และ 4.0% อีกทั้งทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนค่า แม้ว่า กนง. จะตัดสินใจ
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 2.25% จากเดิม 2.50%  

ตลาดหุ้นไทยเริ่มต้นเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2556 ด้วยประเด็นทางการเมืองที่เข้มข้น เมื่อเกิดการปะทะ
ระหว่างกลุ่มนปช. และนักศกึษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง จนเกิดการเสียชีวิต และ สตช. เริ่มใช้แก๊สน้ําตา ยิงเข้า
สู่กลุ่มผู้ชุนนุมอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พร้อมกับการยกระดับการชุมนุมเพื่อกดดัน
รัฐบาลรักษาการอย่างต่อเนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม และ 22 ธันวาคม ส่งผลให้นายกรัฐมนตรี น.ส.ย่ิงลักษณ ์
ประกาศยุบสภาในวันที่ 9 ธันวาคม แต่กลุม่ผู้ประท้วงยังคงเดินหน้ากดดันรัฐบาลรักษาการต่อไป นอกจากนี้ กกต. 
มีมติเสนอให้เลือ่นการเลือกต้ังในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ออกไป สถานการณ์การเมืองที่ส่อเค้ายืดเยื้อ ต่างชาติ
ลดน้ําหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมูลค่าการซื้อขายเบาบาง เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาว
ของตลาดหุ้นไทย ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลงแรง ขณะที่ประเด็นต่างประเทศมีบทบาทเพียงจํากัดเมื่อเฟดตัดสินใจลด
วงเงิน QE ในการประชุมวันที่ 18 ธันวาคม US$1.0 หมื่นล้าน/เดือน เหลือ US$7.5 หมื่นล้าน/เดือน จากเดิม 
US$8.5 หมื่นล้าน/เดือน อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกประเมินไว้ก่อนแล้ว โดย SET 
INDEX ปิดที่ 1,298.71 จุด    ณ วันที่ 27 ธันวาคม โดยปรับตัวลง 72.42 จุดหรือ -5.28% MTD 

ตลาดหุ้นไทยเดือนมกราคม 2557 นับได้ว่าเป็นอีกเดือนที่มีความผันผวนสูง พร้อมกับมูลค่าการซื้อขายที่
เบาบาง SET Index ปรับตัวลงมาปิดที่ 1,274.28 จุด หรอืคิดเป็นการปรับตัวลดลง 1.88% นักลงทุนต่างชาติขาย
สุทธิ 14,382 ล้านบาท เริ่มต้นปี 2557 ด้วยความกังวลทางการเมืองที่ต่อเนื่องมาจากปลายเดือนธันวาคม 2556 
ในประเด็นการไม่มีผู้สมัครลงเลือกต้ัง ส.ส. แบบเขตเลือกต้ังจํานวนถึง 28 เขต  อันจะส่งผลให้ไม่สามารถเปิด
ประชุมสภาฯ ได้ กอปรกับแรงขายของกองทุนในประเทศ ส่งผลให้ SET Index ปรับตัวลงทําระดับปิดตํ่าสุดของ
เดือนที่ 1,224.62 จุด ในวันที่ 3 มกราคม ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมือง จากการประกาศปิดกรุงเทพฯ 
ของกลุ่ม กปปส. นับต้ังแต่วันที่ 13 มกราคม รวมถึงการปิดถนนของกลุ่มชาวนา จากการที่รัฐบาลรักษาการไม่ได้
จ่ายเงินค่าจํานําข้าวหลังครบกําหนดในวันที่ 15 มกราคม ตามที่ยืนยันไว้ พร้อมกับเหตุการณ์การปาระเบิดเข้าใส่ 
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กลุ่มผู้ชุมนมุทีถ่นนบรรทัดทอง รวมถึงพบระเบิดในสถานที่ชุมนุมหลายจุด ส่งผลให้รัฐบาลรักษาการประกาศใช้ 
พ.ร.ก. ฉุกเฉนิ นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ประทะกันในการเลือกต้ังล่วงหน้าในวันที่ 26 มกราคม ส่งผลใหม้ี
ผู้เสียชีวิต 1 ราย และการปิดล้อมของกลุ่ม กปปส. ทําใหม้ี 89 เขตของการเลือกต้ังล่วงหน้าทั้งหมด 375 เขต หรือ
คิดเป็นประมาณ 23% ไม่สามารถลงคะแนนเลือกต้ังล่วงหน้าได้ แต่ทว่า ตลาดกลับปรับตัวขึ้นได้ นับต้ังแต่วันที่ 6 
มกราคม จนขึน้ไปทําระดับปิดสูงสุดของเดือนที่ 1,314.63 จุด ในวันที ่24 มกราคม ดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้ง
ในสัปดาห์สุดทา้ย หลังตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่รายงานออกมา ส่งสัญญาณชะลอตัวลง ประกอบกับความกังวลต่อ
เสถียรภาพของค่าเงินของประเทศเกิดใหม่ ได้แก่ อาร์เจนติน่า และตุรก ีสร้างความกังวลต่อเศรษฐกจิของประเทศ
เกิดใหม ่

เดือนกุมภาพันธ์ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 4 เดือน นับต้ังแต่เริ่มมีการชุมนุมทางการเมืองในช่วง
ปลายเดือนตุลาคม 2556 SET Index ปรบัตัวขึ้นมาปิดที่ 1,325.33 จุด หรือคิดเปน็การปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.01%     
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่ออีก 23,752 ล้านบาท ประเด็นการเมืองในประเทศยังคงมีบทบาทสําคัญในเดือน
กุมภาพันธ์ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โดยในช่วงครึ่งเดือนแรก ดัชนีไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยสถานการณ์ทาง
การเมืองที่ไม่เกิดความรุนแรง แม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว กอปรกับแรงหนุนจากการที่ตลาด
หุ้นเกิดใหม่ฟ้ืนตัวโดยเฉพาะกลุ่ม TIPs หลงัจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อประเทศตุรกี อาร์เจนตินา รวมถึง
อินโดนีเซีย ผลักดันให้ดัชนีทะลุแนวต้าน 1,330 จุด ไปทําจุดสูงสุดของเดือนที่ 1,332.37 จุด เมื่อวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม ประเด็นทางการเมืองเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือน เมื่อ ศรส. เริ่มเข้า
ขอคืนพื้นที่ 5 จุด จนเกิดการประทะที่สะพานผ่านฟ้าในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 5 คน และ
บาดเจ็บจํานวน 65 คน พร้อมกับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม กปปส. และชาวนา ที่มุ่งเน้นขอพบนายกฯรักษาการ ย่ิง
ลักษณ์ อีกทั้งยังมีการที่ กปปส. เริ่มกดดันกลุ่มธุรกิจที่ถกูตีความว่าเป็นท่อน้ําเลี้ยงให้กับตระกูลชินวัตร ตามมา
ด้วยการเกิดเหตุระเบิดพ้ืนที่เวทีชุมนุม กปปส. แยกราชประสงค ์ส่งผลให้ SET Index ปรับตัวลดช่วงบวกลงจนมา
ปิดสิ้นเดือนที่ 1,325.33 จุด 

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ด้วยประเด็นการเมืองที่คลายตัวนับต้ังแต่เริ่มเข้าสู่เดือน 
มีนาคม SET Index ปรับตัวขึ้นมาปิดที่ 1,376.26 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.84% นักลงทุนต่างชาติ
กลับมาซื้อสทุธิ 15,079 ล้านบาท เริ่มต้นเดอืนมีนาคม ด้วยการประกาศยกเลิก Bangkok Shutdown ของกลุ่ม 
กปปส. โดยการรวม 4 เวที เป็น 1 เดียวที่สวนลุมพินี ทาํให้แรงกดดันต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว และภาพรวม
เศรษฐกิจในใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ ปรับตัวดีขึ้น พร้อมกับสร้างแรงเก็งกําไรต่อโอกาสของการยกเลิก พ.ร.ก. 
ฉุกเฉิน และใช ้พ.ร.บ. ความมั่นคงแทน ช่วยสร้าง Sentiment เชิงบวกให้กับตลาดหุ้นไทย แม้ว่าประเด็นทางการ
เมืองจะยังไม่ยุติก็ตาม กอปรกับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนต่างชาติที่กลับมาซื้อสทุธิตลาดหุ้นไทยเป็นครั้งแรกใน
รอบ 4 เดือน ผลักดันดัชนีไต่ระดับขึ้นทดสอบ 1,380 จุด ในช่วงกลางเดือน หลังจากขึ้นทดสอบระดับดังกล่าวแล้ว
ไม่สามารถผ่านไปได้ ดัชนีมีการพักฐานช่วงสั้น จากการที่ประเด็นการเมืองกลับมามีน้ําหนักอีกครั้ง หลังศาล
รัฐธรรมนญูวินิจฉัยให้การเลือกต้ังวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เป็นโมฆะ และความเคลื่อนไหวของกลุ่ม นปช. ที่จะมีการนัด
รวมพลครั้งใหญ่ในวันที ่ 5 เมษายน รวมไปถึงปัจจัยต่างประเทศที่เข้ามากดดันตลาด ไม่ว่าจะเป็นความกังวลต่อ
สถานการณ์ในยูเครน-รัสเซีย และการประชุม FED ที่ส่งสญัญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังจากสิ้นสุด QE ใน  
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6 เดือน อย่างไรก็ตาม SET Index มีการดีดกลับในช่วงปลายเดือน ซึ่งส่วนหนึ่งนา่จะมาจากการทํา Window 
Dressing ปิดไตรมาสที่ 1 จนมาปิดสิ้นเดือนที่ 1,376.26 จดุ 

ในเดือนเมษายนยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 จากกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้น
เอเชียเกิดใหม่รวมถึงตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง SET Index ปรับตัวขึ้นมาปิดที่ 1,414.94 จุด หรือคิดเป็นการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.81% นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิต่อจากเดือนที่แล้วอีก 19,686 ล้านบาท โดยที่ภาพรวมเศรษฐกิจ
โลกที่ยังเปราะบางสร้างแรงเก็งกําไร หลังธนาคารกลางทั่วโลกส่งสัญญาณพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ได้แก่
ประธาน ECB เปิดเผยว่าพร้อมอัดฉีดสภาพคล่องทางการเงินส่วนเกิน เพื่อแก้ไขปญัหาเงินเฟ้อตํ่าและอัตราการ
ว่างงานสูง และ BOJ อาจพิจารณาเพิ่มวงเงินอัดฉีดสภาพคล่องทางการเงินส่วนเกินจากปัจจุบันที่ 70 ล้านล้านเยน
ต่อปี เพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อในระดับตํ่าและกระตุ้นเศรษฐกิจในทางอ้อม รวมถึง PBOC หลังเศรษฐกิจใน 1Q57 
ขยายตัว 7.4% YoY ตํ่าสดุในรอบ 6 ไตรมาส ประกอบกับตัวเลขภาคการผลิตและส่งออกที่ส่งสัญญาณชะลอตวั 
ทั้งนี้จีนได้มีการผ่อนคลายนโยบายการคลังและการเงิน ได้แก่ แผนการลงทุนก่อสรา้งรางรถไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มี
การพัฒนาต่ํา และการประกาศลด RRR ของธนาคารท้องถิ่นบางแห่ง ขณะที่ประเด็นการเมืองภายในประเทศใน
เดือนเมษายน เป็นเพียงการรอพัฒนาการ หลังคําวินิจฉยัต่อกรณีโครงการรับจํานําข้าวและกรณีโยกย้ายนายถวิล 
เปลี่ยนสี รวมไปถึงความชัดเจนต่อการเลือกต้ังครั้งใหม่ ลว้นถูกเลื่อนออกไปในช่วงเดือนพฤษภาคม 
 



รายงานรายงานประจําปีที่ประจําปีที่  11 -88--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 33 ซีรีส่์ ซีรีส่์ 1414  
 

 
  

รายรายละเอียละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((30 30 เมษายนเมษายน  25572557))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
      หลักทรัพย์  (บาท)  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 597,150,987.02 83.79
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ     595,134,569.50 83.51

อาหารและเครื่องดื่ม 
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF 650,700 17,568,900.00 2.47
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล MINT 289,400 7,119,240.00 1.00
บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป ICHI 81,000 1,530,900.00 0.21

เงินทุนและหลักทรัพย์ 
บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป CGS 8,661,100 11,865,707.00 1.66

ธนาคาร 
บมจ.ธนาคารกสกิรไทย KBANK 143,500 27,480,250.00 3.86
บมจ.ธนาคารกรงุเทพ BBL 129,500 24,410,750.00 3.43
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 87,100 14,415,050.00 2.02
บมจ.ธนาคารกรงุไทย KTB 391,300 7,082,530.00 0.99

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 301,400 21,022,650.00 2.95

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา CPN 516,000 23,349,000.00 3.28
บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน HEMRAJ 4,174,900 14,862,644.00 2.09
บมจ.ศุภาลัย SPALI 388,400 7,573,800.00 1.06
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ #N/A 304,900 5,305,260.00 0.74
บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น TICON 201,200 3,219,200.00 0.45

วัสดุก่อสร้าง 
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย SCC 64,600 28,036,400.00 3.93
บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ STPI 858,900 18,294,570.00 2.57

พลังงานและสาธารณูปโภค 
บมจ.ปตท. PTT 117,000 36,621,000.00 5.14
บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP 156,300 24,929,850.00 3.50
บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 511,500 16,368,000.00 2.30
บมจ.ไทยออยล์ TOP 136,400 7,126,900.00 1.00

การแพทย์ 
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 544,000 8,051,200.00 1.13
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    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
      หลักทรัพย์  (บาท)  

ขนส่งและโลจิสติกส์ 
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ BTS 1,695,800 14,159,930.00 1.99
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น AAV 2,713,200 10,907,064.00 1.53
บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 31,400 6,123,000.00 0.86
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ TTA 211,500 4,378,050.00 0.61

พาณิชย์ 
บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 417,900 17,551,800.00 2.46
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ GLOBAL 498,283 6,726,820.50 0.94

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
บมจ.อินทัช โฮลด้ิงส์ INTUCH 718,900 56,074,200.00 7.87
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 212,400 51,400,800.00 7.21
บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล JAS 4,047,600 33,595,080.00 4.71
บมจ.ไทยคม THCOM 338,100 13,693,050.00 1.92
บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น SAMART 424,600 8,746,760.00 1.23
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น DTAC 14,700 1,830,150.00 0.26

ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 
บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ CGD 1,026,800 24,811,624.00 3.48
บมจ.พลังงานบรสิุทธ์ิ EA 1,090,800 12,762,360.00 1.79
บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น ILINK 432,400 6,140,080.00 0.86

หุ้นสามัญไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ     1,153,015.20 0.16
บมจ.ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 1979 - N SAWAD-N 160,500 1,107,450.00 0.16
บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์ - N OTO-N 8,438 45,565.20 0.01

ใบสําคัญแสดงสิทธิ     863,402.32 0.12
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ - W3 BTS-W3 852,300 690,363.00 0.10
บมจ.เด็มโก้ - W6 DEMCO-W6 22,662 75,237.84 0.01
บมจ.เด็มโก้ - W5 DEMCO-W5 22,662 57,561.48 0.01
บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น - T2 TICON-T2 40,240 40,240.00 0.01

SET50 Index Futures - S50M14 S50M14   111,756,997.97 15.68
เงินฝากธนาคาร     118,002,961.85 16.56
ทรัพย์สินอื่น     (103,100,825.56) (14.47)
หนี้สินอื่น     (11,120,598.88) (1.56)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     712,689,522.40 100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     7.6945 บาท

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคาํนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษิัทจัดการลงทุน (AIMC) 
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ผลการดําเนนิงานย้อนหลังผลการดําเนนิงานย้อนหลัง  

ผลการดําเนนิงานสิ้นสุด  
ณ วันที ่25 เมษายน 2557 

3 เดือน 
(24 ม.ค. 57) 

6 เดือน 
(25 ต.ค. 56) 

ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 
(20 พ.ค. 56) 

กองทุนเปิดเอม็เอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 6.32 -7.30 -23.57 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) 4.49 0.00 -4.74 

หมายเหตุ: 
(1) ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Return) ร้อยละ 50 และผลตอบแทนของดัชนี ThaiBMA 

Investment Grade Corporate Bond Index (BBB Up) ร้อยละ 50 
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 มิได้รับการรับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขายหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ให้คํารับรอง รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง
หรือปริยายในการใช้ SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์”) ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จัดทําและคํานวณ
ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดจาก
การใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดจากการคํานวณดัชนี
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ 

- “SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

  
การจ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผล  

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส ์14 มนีโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
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รายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนรายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 30 30 เมษายนเมษายน  25572557  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ    

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 118,002,961.85 16.56 

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) - - 

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถ 
ลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือ - - 

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

  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้คํ้า/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ 
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว   

มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

    ผู้สลกัหลัง  TRIS FITCH (บาท) (บาท) 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี - - - - - 
 

101,077,262.05 

เงินฝากธนาคาร 
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ 
(ประเทศไทย) - - - - - 

 
10,924,814.98 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกิรไทย - - - - - 
 

6,000,884.82 
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รายละเอียดค่รายละเอียดค่าานนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  

สําหรบัรอบปบีัญชีสําหรบัรอบปบีัญชี  ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่  2020  พฤษภาคมพฤษภาคม  25562556  ถึงวันที่ถึงวันที่  3030  เมษายนเมษายน  22555577  

 ชื่อบริษัท ค่านายหน้า 
(บาท)

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)

1 บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป 2,963,657.00 33.44 
2 บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง 870,909.60 9.83 
3 บล. ทิสโก้ 739,851.60 8.35 
4 บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 602,342.70 6.80 
5 บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย) 474,442.90 5.35 
6 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 399,992.30 4.51 
7 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 391,380.70 4.42 
8 บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต 359,703.50 4.06 
9 บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 309,028.70 3.49 

10 บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 295,582.60 3.34 
11 ค่านายหน้าท่ีเหลือ 1,455,924.00 16.43 
 รวมค่านายหน้าทั้งหมด 8,862,815.06 100.00 

 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรบัรอบปบีัญชีสําหรบัรอบปบีัญชี  ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่  2020  พฤษภาคมพฤษภาคม  25562556  ถึงวันที่ถึงวันที่  30 30 เมษายน เมษายน 22555577  

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses)

จํานวนเงิน 
(พันบาท)

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 12,277 1.51 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1 246 0.03 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 818 0.10 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าประกาศแจง้ความ 1 20 0.00 
ค่าสอบบัญช ี 40 0.01 
ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 1 35 0.00 
ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังกองทุน 1 23,158 2.85 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2
 36,594 4.50 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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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 รวมถงึเพื่อกําหนดระดบัความเสี่ยงของตราสาร การวเิคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่า
จะได้รับการสรา้งกลุ่มสินทรัพยล์งทุน (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 เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) 
  
  



รายงานรายงานประจําปีที่ประจําปีที่  11 -1144--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 33 ซีรีส่์ ซีรีส่์ 1414  
 

 
 
 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 ธนาคารสแตนดาร์ดชารเ์ตอร์ด สัมมนา แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและไทย 
2 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากดั สัมมนา แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 
3 บล.ไทยพาณิชย ์จํากัด สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 
4 บมจ.หลักทรพัย์ ธนชาต สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 
5 บมจ.หลักทรพัย์ บัวหลวง สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 
6 บมจ.หลักทรพัย์ ภัทร สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 
7 
 

บมจ.หลักทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง  
(ประเทศไทย) 

สัมมนา 
 

เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 
 

8 บมจ.หลักทรพัย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 
9 บมจ.หลักทรพัย์ กสิกรไทย สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 
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การใช้การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสยีงได้
ทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.mfcfund.com  ในเมน ู“เกี่ยวกับ MFC” 

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชียบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชี  

สําหรบัรอบปบีัญชี สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่  2020  พฤษภาคมพฤษภาคม  25562556  ถึงวันที่ถึงวันที่  3030  เมษายนเมษายน  22555577  

- การลงทุนเปน็ไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 1 ใน ใน 33  

สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่  2020  พฤษภาคมพฤษภาคม  25562556  ถึงวันที่ถึงวันที่  30 30 เมษายน เมษายน 22555577  

ลําดับ
ที่ 

วันที่ 
 

รายละเอียด 
 

สัดส่วน
ร้อยละ 

  -ไม่ม-ี  

  
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรายชื่อผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันที่วันที่  30 30 เมษายนเมษายน  22555577  

ผู้จัดการกองทนุหลัก ผู้จัดการกองทนุรอง 
นายชาคริต  พชืพันธ ์ นางสาวสุทธินีย ์ พรหมสุวรรณ 

 นายปวเรศวร์  วิภูนาถ 
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รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้องรายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง  

สําหรบัรอบปบีัสําหรบัรอบปบีัญชี ญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่  2020  พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556  ถึงวันที่ถึงวันที่  3030  เมษายน เมษายน 22555577  

 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 ดร.โชคชัย  อักษรนันท์ 
14 นายสดาวุธ  เตชะอุบล 
15 นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี 
16 ศ.พิเศษวิศิษฎ์  วิศิษฎ์สรอรรถ 
17 ดร.ธัชพล  กาญจนกุล 
18 พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช 
19 นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 
20 นายสุวิชญ  โรจนวานิช 
21 นางอุไร  ร่มโพธิหยก 
22 นายบุญชัย  โชควัฒนา 
23 นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา 
24 นายวิกรม  คุ้มโพโรจน์ 
25 นางสาวประภา  ปูรณโชติ 
26 นางจิราพร  บุญวานิช 
27 นางพัณณรัชต ์ บรรพโต 
28 นางรจิตพร  มนะเวส 
29 นายทอมมี่  เตชะอุบล 
30 นางอภิรดี  พิชัยศรทัต 



รายงานรายงานประจําปีที่ประจําปีที่  11 -1177--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 33 ซีรีส่์ ซีรีส่์ 1414  
 

 
 

รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรบัรอบปบีัญชี สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่  2020  พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556  ถึงวันที่ถึงวันที่  30 30 เมษายน เมษายน 22555577  

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง   
31 นายชาคริต  พืชพันธ์ 60 นายปวเรศวร์  วิภูนาถ 
32 นางณัฐรา อิสรินทร์ 61 บริษัทแรนเดอรีเบอรามาการ  จํากัด 
33 นายกิตติคม  สุทธิวงศ์ 62 หุ้นสามัญ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 
34 นายเจริญชัย  เล็งศิริวัฒน์ 63 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2555 
35 นายณัฐวุฒิ  ธรรมจารี 64 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/4ปี/2555 
36 นายประสิทธ์ิ  พรปฏิมากร 65 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2556 
37 นางสาวสุพิกา  สมไทย 66 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/182/2556 
38 นายสุริยะ  ปัตตพงศ์ 67 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/182/2556 
39 นายโกเมน  นิยมวานิช 68 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/92/2557 
40 นายชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ 69 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 6 
41 นายพิพัฒน์  นรานันทน์ 70 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/363/55 
42 นายธงชัย  ต้ังสถาพรชัยกุล 71 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/182/56 
43 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรติ 72 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/56 
44 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชย์พงษ์ 73 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 17/182/56 
45 นางสาวณัฐร ี พนัสสุทรากร 74 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.68/14/54 
46 นายสุทยุต  เชื้อพานิช 75 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2ปี/2555 
47 นางสุวรรณา  วัฒนลี 76 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/182/2556 
48 นายอภิรักษ์  พุ่มกลิ่น 77 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 
49 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 78 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 
50 นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศมี 79 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส ์
51 นายสมเมธ  รังคกูลนุวัฒน์ 80 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 
52 นางรุ่งลักษมี  วิวัฒน์สุจริตกุล 81 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
53 นายกริช  อัมโภชน์ 82 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์โกรท 
54 นางสาวชนิดา  ชฎาวัฒน์ 83 หุ้นบริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ 
55 นางสุทรรศิกา  คูรัตน์ 84 หุ้นบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด 
56 นางวรลักษม์  เสน่ห์ลักษณา 85 หุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 
57 นางวรวรรณ  เลาหะพลวัฒนา 86 หุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 
58 นายโทมัส  จอห์นสตั้น สมิท จูเนียร์ 87 หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2552 ชุดท่ี3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 
59 นางสาวสุทธินีย์  พรหมสุวรรณ 88 หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2552 ชุดท่ี2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557 
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รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรบัรอบปบีัญชีสําหรบัรอบปบีัญชี  ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่  2020  พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556  ถึงวันที่ถึงวันที่  30 30 เมษายน เมษายน 22555577  

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


