
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานประจาํปี 2556 

  กองทุนเปดิกองทุนเปดิเอ็มเอฟซีสปอท เอ็มเอฟซีสปอท 33 33 ซีรี่ส์ ซีรี่ส์ 99  
  ((SSPPOOTT3333SS99))  
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สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส ์9 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานประจําปี 2556 ของกองทุนเปิด 

เอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 9 สําหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 มายังผู้ถือ

หน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน 

โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 
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ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ สําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ 2277 กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 2556 2556  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31 31 มกรามกราคม คม 25572557  

ในรอบบัญชีของกองทุน นับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ดัชนีตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ปรับตัวลดลงจากระดับ 1,518.05 จุด มาปิดที่ระดับ 1,274.28 จุด หรือเป็น

การลดลง 16.06% ซ่ึงมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 45,051.64 ล้านบาท โดยนักลงทุนสถาบัน และ  

นักลงทุนรายย่อย เป็นผู้ซ้ือสุทธิมูลค่า 94,395 ล้านบาท และ 108,556 ล้านบาท ตามลําดับ แต่นักลงทุนต่างชาติ 

และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ กลับเป็นผู้ขายสุทธิมูลค่า 201,612 ล้านบาท และ 1,339 ล้านบาท ตามลําดับ 

ทั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยกดดันจากภาวะการเมืองของประเทศในยุโรป คือ 

ประเทศสเปนและอิตาลี โดยฝ่ายค้านในประเทศสเปนเสนอให้นายกรัฐมนตรี Rajoy ลาออก จากกรณีคอร์รัปชั่นใน

คณะรัฐมนตรี ส่วนประเทศอิตาลีเผชิญกับความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งทั่วไปเสร็จส้ินลง ทําให้

นักลงทุนเกิดความกังวลต่อแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาวิกฤติหนี้ในยุโรป ส่วนปัจจัยในประเทศซึ่งมีบทบาทสําคัญ

ในการขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทยในเดือนนี้ ประกอบด้วยตัวเลข GDP ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2555 ของไทยขยายตัว 

18.9% (yoy) ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 15.3% (yoy) การเก็งกําไรต่อผลการดําเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2555 และ

เงินปันผลงวดปี 2555 ของบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงเม็ดเงินจาก Target Fund ที่เปิดกองขายอย่างหนาแน่น

ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2556 ต่อเนื่องถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 

เดือนมีนาคม 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งแรกของเดือน เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจ

ไทยที่เตบิโตแข็งแกร่ง ภายใต้อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง อีกทั้ง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch ได้ปรับเพิ่ม

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวเงินตราต่างประเทศของไทยเป็น BBB+ จาก BBB โดยมีแนวโน้มคงที่ อย่างไรก็ตาม 

ตลาดหุ้นไทยกลับมาปรับตัวลงแรงในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม 2556 ด้วยปัจจัยลบจากทั้งภายนอกและ

ภายในประเทศที่เข้ามากดดันบรรยากาศการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

เดือนเมษายน 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกประเทศเป็นหลัก โดย

เครื่องชี้สภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีนออกมาแย่กว่าคาด เริ่มจากการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการ 

เกษตรและภาคเอกชนของประเทศสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม 2556 ที่เพิ่มขึ้นเพียง 88,000 และ 95,000 ราย ต่ํากว่าที่

ตลาดคาด แม้ว่าอัตราการว่างงานจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 7.6% ก็ตาม นอกจากนี้รายงานการประชุม FOMC ที่เริ่มส่ง

สัญญาณยุติการเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE ทําให้นักลงทุนคาดว่าว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจยุติการเข้าซ้ือ

พันธบัตรภายในสิ้นปีน้ี นอกจากนี้ IMF ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกในปี 2556 ลงมาที่ 3.3% 

(yoy) จากการประเมินครั้งก่อนที่ 3.5% (yoy) และปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2557 มาที่ 4.0% 

(yoy) จากเดิม 4.1% (yoy) ส่วนประเทศจีน ตัวเลข GDP ของในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 ขยายตัวเพียง 7.7% 

(yoy) จากทีข่ยายตัว 7.9% (yoy) ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2555 ซ่ึงต่ํากว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 8.0% (yoy) ประกอบกับข่าว

การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธ์ุใหม่ H7N9 ในจีน อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ กลับมาฟ้ืนตัวขึ้น

จากแรงเกง็กําไรผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารที่

ประกาศเป็นกลุ่มแรกและดีกว่าคาดเป็นส่วนใหญ่ ต่อเนื่องด้วยแรงเก็งกําไรในหุ้นในกลุ่มอื่นๆ ที่คาดว่าจะรายงานผล

ประกอบการที่แข็งแกร่ง 
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เดือนพฤษภาคม 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯไต่ระดับขึ้นในช่วง 3 สัปดาห์แรก จากปัจจัยบวกภายนอก

ประเทศ เมื่อธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 0.50% ต่อปี ในวันที่ 2 

พฤษภาคม 2556 ตามมาด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในเอเชีย ได้แก่ ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ อินเดีย 

และเวียตนาม ทําให้นักลงทุนเก็งกําไรต่อโอกาสที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย

นโยบาย ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 กอรปกับด้วยตัวเลขการจ้างงานของประเทศสหรัฐฯ ที่ดขีึ้น และตัวเลขการ

ส่งออกสินค้าของประเทศจีนที่ขยายตัวในอัตราเร่ง 14.7% (yoy) นอกจากนี้ปัจจัยในประเทศก็เป็นปัจจัยสนับสนุน

ตลาดหลักทรัพย์ไทยเช่นกัน เพราะนักลงทุนยังคงเก็งกําไรต่อผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในช่วงไตรมาส

แรกของปี 2556 อีกทั้งประเด็นของหุ้นที่ได้รับเลือกเข้า MSCI Thailand อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10 วันสุดท้ายของ

เดือนพฤษภาคม 2556 ดัชนีกลับมาปรับตัวลง หลังจาก MSCI ประกาศไม่เพิ่มหุ้น INTUCH เขา้ไปคํานวณในดัชนี 

ประกอบกับดัชนี HSBC PMI ภาคการผลิตของประเทศจีนเดือนพฤษภาคม 2556 ลดลงตัวต่ํากว่า 50 จุดเป็นครั้งแรก

ในรอบ 7 เดือน มาที่ระดับ 49.6 จุด ต่ํากว่าที่ตลาดคาดท่ีระดับ 50.4 จุด ในขณะเดียวกันความกังวลเกี่ยวกับการถอน

มาตรการการเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโคงการ QE ของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้น

สหรัฐฯ และญี่ปุ่น 

ในเดือนมิถุนายน 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลงมาปิดที่ 1,451.90 จุด ด้วยความกังวลต่อโอกาสที่

ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะชะลอและยุติการเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE หลังจากการประชุม FOMC ในวันที่ 18 - 

19 มิถุนายน 2556 ที่มีการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ดีขึ้นโดยมีการปรับเพิ่มประมาณการ GDP ในปี 

2556 ขึ้นเป็น 3.0 - 3.5% (yoy) จากคาดการณ์ในเดือนมีนาคม 2556 ที่ 2.9 - 3.4% (yoy) และปรับลดคาดการณ์

อัตราการว่างงานเป็น 7.2 - 7.3% จาก 7.3 - 7.5% ที่ประเมินไว้เมื่อเดือนมีนาคม 2556 พร้อมกับส่งสัญญาณชะลอ

การเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE ภายในส้ินปีน้ี และจะยุติโครงการลงภายในกลางปี 2557 นอกจากนี้ดัชนีตลาด

หลักทรัพย์ฯ ได้รับแรงกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกมาในเชิงลบ และอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารของจีน 

(SHIBOR) ที่สูงขึ้นทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สร้างความกังวลต่อการขาดสภาพคล่องในตลาดเงินและการชะอล

ตัวทางเศรษฐกิจของจีน ด้านปัจจัยภายในประเทศก็ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ การที่

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s ได้ให้ความเห็นเชิงลบตอ่โครงการจํานําขา้ว ซ่ึงอาจทําให้ประเทศไทยถูก

ลดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้ง IMF มีการปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยลงเหลือ 4.75% 

(yoy) ในปี 2556 และ 5.25% (yoy) ในปี 2557 

เดือนกรกฎาคม 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เคล่ือนไหวในกรอบ 1,380 - 1,510 จุด ก่อนจะปิดส้ินเดือนที่

ระดับ 1,423.14 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวลง 1.98% ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2556 ดัชนีปรับตัวลงจาก

ความกังวลต่อโอกาสการชะลอและยุติโครงการเขา้ซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE ของสหรัฐฯ หลังจากที่ตัวเลขการ

จ้างงานนอกภาคการเกษตร เดือนมิถุนายน 2556 ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 195,000 ตําแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ 

ยิ่งเป็นการเพิ่มนํ้าหนักของโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะชะลอการเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE นอกจากนี้ 

ตลาดยังถูกกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกมาเชิงลบอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ IMF ปรับลดประมาณการ 

GDP โลกลงเหลือ 3.1% (yoy) ในปี 2556 และ 3.8% (yoy) ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันที่ 11 - 23 

กรกฎาคม 2556 ตลาดหุ้นมีการฟื้นตัว โดยขึ้นไปทําระดับปิดสูงสุดที่ระดับ 1,513.31 จุด ในวันที่ 23 กรกฎาคม 

2556 หลังจากการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ที่คณะกรรมการ FOMC 

ต้องการเห็นสัญญาณเชิงบวกต่อการจ้างงานก่อนตัดสินใจชะลอการเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE อีกทั้งการ 
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ปราศรัยของประธานธนาคารกลาง Ben Bernanke เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ส่งสัญญาณว่าการเปลี่ยนแปลง

ขนาดเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE น้ันจะไม่มีการกําหนดเป็นการล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจทั้งการจ้าง

งาน อัตราเงินเฟ้อ และสภาพคล่องทางการเงินในตลาดการเงิน แต่ในที่สุดดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ กลับมาปรับตัวลง

อีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2556 จากปัจจัยลบภายในประเทศ ได้แก่ กรณีที่ คปก. เตือนว่าพรบ.เงินกู้ 2 

ล้านล้านบาท อาจขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ และรัฐบาลควรกลับไปทําประชาพิจารณ์ก่อนดําเนินหน้าโครงการ

ดังกล่าว การปรับลดเป้าหมายอัตราการเตบิโตเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ของธนาคารแห่งประเทศไทยลงอีกครั้ง ที่ 

4.2% (yoy) จากเดิม 5.1% (yoy) และปัญหาการเมืองจากประเด็นเรื่องการจํานําข้าว การพิจารณาร่างพรบ. 

ปรองดอง รวมถึงร่างพรบ. เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ที่จะนําเข้าสู่สภาฯ ในเดือนสิงหาคม 2556 

เดือนสิงหาคม 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลงแรงปิดที่ระดับ 1,294.30 จุด หรือลดลงคิดเป็น 

9.05% โดยดัชนีมีการเคล่ือนไหวในลักษณะ Sideway โดยในช่วงครึ่งแรกของเดือน ปัจจัยการเมืองไทยไม่ได้ส่งผล

กระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ไทยมากนัก เพราะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาล ในขณะ

ที่ความขัดแย้งของรัฐบาลและฝ่ายค้านในสภาฯ ยังคงดําเนินต่อไป โดยรัฐบาลสามารถผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษ

กรรมผ่านวาระที่ 1 ไปได้ อย่างไรก็ตาม ดัชนีปรับตัวลงแรงในช่วงปลายเดือน เมื่อ GDP ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2556 

ของไทยออกมาเพยีง 2.8% (yoy) เท่าน้ัน ต่ํากว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดไว้ที่ 3.3% (yoy)  และ GDP ยังหด

ตัว -0.3% (qoq) ซ่ึงเป็นการลดลง QoQ ติดต่อกัน  2 ไตรมาส นับว่าเป็นการเกิด Technical Recession เป็น

ประเทศแรกในเอเชีย รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังยังมีความอ่อนแออยู่มาก นอกจากนี้ยังมีประเด็นเงินทุน

ไหลออกจากประเทศ สะท้อนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าทําระดับต่ําสุดในรอบกว่า 3 ปี ที่ระดับ 32.16 บาทต่อดอลลาร์

สหรัฐ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่

ปลายปี 2552 ที่ 4.41% ในวันเดียวกัน สอดคล้องกับตลาดหุ้นอื่นๆ ในกลุ่ม TIPs โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย 

เผชิญกับความเส่ียงทางเศรษฐกิจมากขึ้น และเงินทุนไหลออกส่งผลให้ค่าเงินรูเปียะทําระดับอ่อนค่าสุดสร้างแรงกดดัน

ต่อเงินเฟ้อที่สูงจากราคานําเขา้นํ้ามันที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน เครื่องชี้สภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปส่งสัญญาณ

ฟ้ืนตัวต่อเนื่อง โดยอัตราการว่างงานเดือนกรกฎาคม 2556 ของสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ 7.4% และ GDP ในยูโรโซนที่

กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาส โดยเพิ่มขึ้น 0.3% (qoq) นอกจากนี้รายงานการประชุม FOMC เดือน

กรกฎาคม 2556 พบว่าประธาน FED ในแต่ละเขตเห็นด้วยกับการชะลอการเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE ภายใน

ช่วงปลายปีน้ี ทั้งนี้ประเด็นข้างต้นทําให้เกิดการปรับสถานะการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติจากตลาดหุน้ EM สู่ DM 

ส่งผลให้กระแสเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นเอเชียเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง 

เดือนกันยายน 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย ปรับตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ 1,383.16 จุด หรือปรับตัวขึ้น 

6.87% โดยประเด็นการลดขนาดเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ กลับมามีบทบาทสําคัญ

อีกครั้งจากการคาดการณ์ว่าในการประชุม FOMC อาจปรับลดขนาดการเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE ลงไม่เกิน 

2.0 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ตามที่นักลงทุนในตลาดกังวลในช่วงก่อนหน้า แต่ในที่สุดหลังการประชุม FOMC 

วันที่ 18 - 19 กันยายน 2556 คณะกรรมการ FOMC คงวงเงินการเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE ที่ 8.5 หมื่นล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ สวนทางกับที่ตลาดคาด อีกทั้งการประกาศถอนตัวจากการชิงตําแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ 

คนใหม่ของนาย Lawrence Summer ผู้มีแนวคิดว่าควรชะลอวงเงินเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE ให้เร็วที่สุด  

ทําให้โอกาสของการลดวงเงินอย่างรวดเร็วมีนํ้าหนักน้อยลง ผลักดันให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย ทําระดับสูงสุดของ

เดือนที่ 1,489.06 จุด ในวันที่ 19 กันยายน 2556 นอกจากนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกออกมาเชิงบวกทั้งผลสํารวจ 
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ภาคการผลิต การส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม สร้างบรรยากาศการลงทุนเชิงบวกในเอเชีย แต่เมื่อสภาฯ 

ผ่านร่างพรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท วาระ 2 และ 3 ก็เกิด Sell on Fact ในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ประกอบกับความ

กังวลในประเด็นการตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณรายจ่ายในส่วนของการประกันสุขภาพของสหรัฐฯ ส่งผล

ให้เกิดแรงขายทํากําไรกดให้ดัชนีลดช่วงบวกลงมาปิดที่ระดับ 1,386.16 จุด 

เดือนตุลาคม 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ 1,442.88 จุด หรือเพิ่มขึ้น 4.32% โดย

ในช่วงต้นเดือนมีประเด็นของสหรัฐฯ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 และเพดานก่อหนี้สาธารณะ ที่ยังไม่มี

ข้อสรุป ทําให้หน่วยงานราชการในสหรัฐฯ เริ่มทยอยปิดทําการลงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สร้างความเส่ียงที่

สหรัฐฯ อาจผิดนัดชําระหนี้ ที่จะครบกําหนดในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 อย่างไรก็ตาม ด้วยความคาดหวังเชิงบวกว่า

สภาคองเกรสจะได้ข้อสรุปก่อนที่จะครบกําหนด พร้อมกับโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะชะลอการเข้าซ้ือสินทรัพย์

ตามโครงการ QE ภายในปีน้ีมีนํ้าหนักลดลง ส่งผลให้ดัชนีสามารถปรับตัวขึ้นมาได้ และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 

สภาคองเกรสสหรัฐฯ โหวตให้ขยายแผนการก่อเพดานหนี้ฯ ออกไปจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 รวมไปถึงอนุมัติ

งบประมาณที่เพียงพอต่อการบริหารประเทศไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 ทําให้หน่วยงานราชการกลับมาเปิด

ดําเนินงานได้และหลีกเล่ียงการผิดนัดชําระหนี้ของสหรัฐฯ ผลักดันดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ทําระดับปิดสูงสุดของเดือน

ที่ 1,484.72 จุด ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยการเมืองในประเทศกลับมากดดันตลาดหุ้นไทยในช่วง

ปลายเดือนอีกครั้ง เมื่อคณะกรรมาธิการได้ทําการแก้ไขร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ส่งผลให้หลายฝ่ายออกมาคัดค้าน

ร่างกฎหมายดังกล่าว ประกอบกับการส่งออกเดือนกันยายน 2556 ของไทยหดตัวมากถึง -7.10% (yoy) ตรงข้ามกับที่

ตลาดคาดว่าจะขยายตัว 0.50% (yoy)  และการปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2556 และ

ปี 2557 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดช่วงบวกลงมาปิด ณ ส้ินเดือนที่ระดับ 

1,442.88 จุด 

เดือนพฤศจิกายน 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลงมาปิดที่ระดับ 1,371.13 จุด หรือลดลง 4.97% 

จากประเด็นการเมืองภายในประเทศเป็นหลัก ประกอบกับปัจจัยเส่ียงทางเศรษฐกิจและค่าเงินบาทที่เพิ่มขึ้น โดย

ประเด็นการเมืองภายในประเทศเริ่มต้นเมื่อสภาฯ ได้ผ่านการพิจารณาวาระ 2-3 ของร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ฉบับ

แปรญัตติ ส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวจากกลุ่มผู้ชุมนุมที่ต่อต้าน แม้ว่า SET Index จะมีการฟื้นตัวได้บ้างหลัง

ประธานวุฒิสภา แถลงว่า สว. จะโหวตไม่รับร่างกฎหมายดังกล่าว รวมถึงนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยออกมา

ยืนยันจะไม่นําร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฉบับแปรญัตติมาพิจารณาอีกครั้งหลังจาก 180 วัน หากวุฒิสภาโหวตไม่รับร่าง 

อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยเป็นเพียงการฟื้นตัวในระยะสั้น เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้นํ้าหนกัต่อ

ประเด็นดังกล่าว และยังคงปักหลักชุมนุมต่อเนื่อง พร้อมกับการยกระดับการชุมนุมด้วยการประกาศมาตรการอารยะ

ขัดขืน และดาวกระจายไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อกดดันหน่วยงานราชการ และสามารถเข้ายึดสถานที่ราชการ เช่น 

สํานักงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์ และกระทรวงการคลัง เป็นต้น สร้างความกังวลต่อความยืดเยื้อและรุนแรงทาง

การเมือง ขณะที่ในสภาผู้แทนราษฎรมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และ 3 รัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 26 - 27 

พฤศจิกายน 2556 นอกจากประเด็นทางการเมืองแล้ว เศรษฐกิจของไทยก็มีปัจจัยพ้ืนฐานที่อ่อนแอลงด้วย หลังตัวเลข

การส่งออกเดือนตุลาคม 2556 หดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 และต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ ประกอบกับธนาคาร

แห่งประเทศไทยปรับลดประมาณการ GDP ปี 2556 และปี 2557 ลงเหลือ 3.0% (yoy) และ 4.0% (yoy) ตามลําดับ 

แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 2.25% จากเดิม 2.50% ต่อปี      

ก็ตาม 
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เดือนธันวาคม 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงได้รับแรงกดดันจากปัจจัยการเมืองภายในประเทศซึ่งมี

แนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากขึ้น เริ่มจากเหตุการณ์การปะทะระหว่างกลุ่ม นปช. และนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคําแหง จนเกิดการเสียชีวิต การที่เลขาธิการ กปปส. ได้ประกาศยกระดับการชุมนุมเพื่อกดดันขับไล่รัฐบาลอย่าง

ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะประกาศยุบสภาในวันที่ 9 ธันวาคม ก็ตาม การที่พรรคประชาธิปัตย์มีมติไม่ส่ง

สมาชิกเข้าลงสมัครเลือกตั้งพร้อมยืนยันปฎิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้ง รวมทั้งความวุ่นวายในกรณีการสมัครรับ

เลือกตั้งในวันที่ 23 ธันวาคม ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศมีบทบาทเพียงจํากัดเมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ ตัดสินใจลด

วงเงิน QE ในการประชุมวันที่ 18 ธันวาคม ลง US$1.0 หมื่นล้าน/เดือน เหลือ US$7.5 หมื่นล้าน/เดือน จากเดิม 

US$8.5 หมื่นล้าน/เดือน อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวเป็นส่ิงที่นักลงทุนทั่วโลกได้ประเมินไว้ก่อนหน้าน้ีแล้ว ด้วย

บรรยากาศการลงทุนที่ขาดปัจจัยบวกส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยมูลค่าการซื้อขาย

ที่เบาบาง โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดที่ระดับ 1,298.71 จุด หรือลดลง 5.28% จากส้ิน

เดือนพฤศจิกายน 

 เดือนมกราคม 2557 บรรยากาศการลงทนุยังคงถูกปกคลุมด้วยความกังวลทางการเมือง ต่อเนื่องมาจาก

ปลายเดือนธันวาคม 2556 ในประเด็นการไม่มีผู้สมัครลงเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนถึง 28 เขต อันจะ

ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดประชุมสภาฯ ได้ กอปรกับแรงขายของกองทุนในประเทศ ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ปรับตัวลงทําระดับปิดต่ําสุดของเดือนที่ 1,224.62 จุด ในวันที่ 3 มกราคม อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับปรับตัวขึ้น

นับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม จนไปทําระดับปิดสูงสุดของเดือนที่ 1,314.63 จุด ในวันที่ 24 มกราคม ท่ามกลางความตึง

เครียดทางการเมืองจากการประกาศปิดกรุงเทพฯ ของกลุ่ม กปปส. นับตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม รวมถึงการปิดถนน

ของกลุ่มชาวนา จากการที่รัฐบาลรักษาการไม่ได้จ่ายเงินค่าจํานําขา้วหลังครบกําหนดในวันที่ 15 มกราคม ตามที่

ยืนยันไว้ พร้อมกับเหตุการณ์การปาระเบิดเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่ถนนบรรทัดทอง รวมถึงการพบระเบิดในสถานที่ชุมนุม

หลายจุด ส่งผลให้รัฐบาลรักษาการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ประทะกันในการเลือกตั้ง

ล่วงหน้าในวันที่ 26 มกราคม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และการปิดล้อมของกลุ่ม กปปส. ทําให้มี 89 เขตของการ

เลือกตั้งล่วงหน้าซ่ึงคิดเป็นประมาณ 23% จากทั้งหมด 375 เขตไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ แต่ดัชนี

กลับมาปรับตัวลงอีกครั้งในช่วงสัปดาห์สุดท้าย หลังตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่รายงานออกมาส่งสัญญาณชะลอตัวลง 

ประกอบกับความกังวลต่อเสถียรภาพของค่าเงินของประเทศในตลาดเกิดใหม่ ได้แก่ อาร์เจนติน่า และตุรกี ทําให้ ณ 

ส้ินเดือนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดที่ 1,274.28 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลง 1.88% นับจากส้ินเดือนธันวาคม 

2556 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((3311  มกรามกราคม คม 25572557))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   355,005,399.90 89.58

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ     354,724,067.10 89.51

 อาหารและเครื่องดื่ม     

  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล MINT 366,100 7,614,880.00 1.92

  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF 191,000 5,443,500.00 1.37

 เงินทุนและหลักทรัพย์     

  บมจ.ทุนธนชาต TCAP 31,600 979,600.00 0.25

 ธนาคาร     

  บมจ.ธนาคารกสกิรไทย KBANK 83,800 14,246,000.00 3.59

  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 94,900 14,140,100.00 3.57

  บมจ.ธนาคารกรงุเทพ BBL 69,900 11,987,850.00 3.03

 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์     

  บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส IVL 189,100 3,914,370.00 0.99

  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 96,800 6,897,000.00 1.74

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์     

  บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ LPN 766,500 11,190,900.00 2.82

  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา CPN 523,500 19,631,250.00 4.95

  บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) CNT 1,894,800 9,758,220.00 2.46

  บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ LH 902,400 7,760,640.00 1.96

 วัสดุก่อสร้าง     

  บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ STPI 666,800 11,602,320.00 2.93

  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย SCC 45,400 18,432,400.00 4.65

 พลังงานและสาธารณูปโภค     

  บมจ.ปตท. PTT 74,600 20,589,600.00 5.20

  บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP 127,800 19,553,400.00 4.93

 การแพทย์    0.00

  บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ BH 124,700 10,474,800.00 2.64

 ขนส่งและโลจิสติกส์     

  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ BTS 1,062,600 8,553,930.00 2.16

  บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น AAV 1,010,100 3,595,956.00 0.91

  บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ BECL 263,000 8,416,000.00 2.12

  บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 62,600 10,735,900.00 2.71
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    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

 พาณิชย์     

  บมจ.คาร์มาร์ท KAMART 56,980 274,643.60 0.07

  บมจ.บิวต้ี คอมมูนิต้ี BEAUTY 428,100 8,305,140.00 2.10

  บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ GLOBAL 662,600 9,475,180.00 2.39

  บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซเอ็นซ์ MEGA 471,100 8,950,900.00 2.26

  บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 123,800 4,859,150.00 1.23

  บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ HMPRO 1,759,950 15,047,572.50 3.80

 สื่อและสิ่งพิมพ์     

  บมจ.บีอีซี เวิลด์ BEC 90,200 4,216,850.00 1.06

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

  บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 106,500 22,258,500.00 5.62

  บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล JAS 2,343,400 16,520,970.00 4.17

  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น DTAC 54,200 5,189,650.00 1.31

  บมจ.ไทยคม THCOM 276,300 10,430,325.00 2.63

  บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น INTUCH 184,200 12,986,100.00 3.28

 ธุรกิจขนาดกลาง (MAI)     

  บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ CGD 181,400 10,690,470.00 2.70

ใบสําคัญแสดงสิทธิ     281,332.80 0.07

  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ - W3 BTS-W3 351,666 281,332.80 0.07

สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอปที่อ้างอิง

กับดอกเบี้ย หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

    (441,100.10) (0.11)

เงินฝากธนาคาร     39,733,871.13 10.03

ทรัพย์สินอื่น     2,713,024.08 0.68

หนี้สินอื่น     (727,062.37) (0.18)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     396,284,132.64 100.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     6.8972 บาท

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคาํนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษิัทจัดการลงทุน (AIMC) 
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ผลการดําเนนิงานย้อนหลังผลการดําเนนิงานย้อนหลัง  

ผลการดําเนนิงานสิ้นสุด  

ณ วันที ่31 มกราคม 2557 

3 เดือน 

(1 พ.ย. 56) 

6 เดือน 

(2 ส.ค. 56) 

ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 

(27 ก.พ. 56) 

กองทุนเปิดเอม็เอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 9 -14.64 -14.32 -31.03 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) -4.90 -4.21 -7.09 

หมายเหตุ: 
(1) ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Return) ร้อยละ 50, ผลตอบแทนของดัชนี ThaiBMA 

Investment Grade Corporate Bond Index (BBB Up) ร้อยละ 25 และผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา    

1 ปี เฉลี่ยของธนาคาร 3 แห่ง (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์) ร้อยละ 25 

- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 9 มิได้รับการรับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขายหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และตลาดหลักทรพัย์ไม่ได้ให้คํารับรอง รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง

หรือปริยายในการใช้ SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์”) ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จัดทําและคํานวณ

ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดจาก

การใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดจากการคํานวณดัชนี

หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ 

- “SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 

-  เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

  
การจ่ายเงินปันผล 

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส ์9 มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 
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รายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนรายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 331 1 มกรามกราคมคม  25572557  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ    

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 

หรือผู้ค้ําประกัน 39,733,871.13 10.03 

(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.ธนาคารยูโอบี - - - - - 20,812,807.33 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกิรไทย - - - - - 10,620,653.89 

เงินฝากธนาคาร 

บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ 

(ประเทศไทย) - - - - - 

 

8,300,409.91 
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รายละเอียดค่ารายละเอียดค่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  

สําหรบัรอบสําหรบัรอบปบีัญชีปบีัญชี  ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่  2277 กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์  25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 31 1 มกราคม มกราคม 22555577  

 ชื่อบริษัท ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป 1,922,153.00 33.83 

2 บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง 581,862.10 10.24 

3 บล. ทิสโก้ 459,312.10 8.08 

4 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 315,576.70 5.55 

5 บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร 295,225.30 5.20 

6 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 280,462.80 4.94 

7 บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย) 278,334.40 4.90 

8 บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 265,972.60 4.68 

9 บล. ไทยพาณิชย์ 195,663.40 3.44 

10 บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต 171,446.00 3.02 

11 ค่านายหน้าท่ีเหลือ 916,315.50 16.13 

 รวมค่านายหน้าทั้งหมด 5,682,323.30 100.00 
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรบัรอบปบีัญชีสําหรบัรอบปบีัญชี  ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 2 277 กุมภาพันธ์  กุมภาพันธ์ 25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31  31 มกราคมกราคม ม 22555577  

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)  1 7,554 1.49 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)  1 151 0.03 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)  1 504 0.10 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 

ค่าประกาศแจง้ความ  1 17 0.00 

ค่าสอบบัญช ี 40 0.01 

ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร  1 34 0.00 

ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังกองทุน  1 13,302 2.62 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2
 21,602 4.25 

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 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)
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 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.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกัด สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลด้านการเมือง 

2 บมจ.หลักทรพัย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

3 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 

4 บมจ.หลักทรพัย์ กสิกรไทย สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 

5 บมจ.หลักทรพัย์ บัวหลวง สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 

6 ธนาคารยูโอบ ี สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
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การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสยีงได้

ทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.mfcfund.com  ในเมน ู“เกี่ยวกับ MFC” 

  
รายงานกรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชี  

สําหรบัรอบปบีัญชี สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 2 277 กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 2556 2556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31  31 มกรามกราคม คม 22555577  

- การลงทุนเปน็ไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 1 ใน ใน 33  

ณ ณ วันที่วันที่ 31  31 มกรามกราคม คม 22555577  

- ไม่ม ี- 

  
รายชื่อผู้จัดการกรายชื่อผู้จัดการกองทุนองทุน  

ณ ณ วันที่วันที่ 31  31 มกรามกราคม คม 22555577  

ผู้จัดการกองทนุหลัก ผู้จัดการกองทนุรอง 

นายประวีร์ อัจจิมากุล นายชาคริต  พชืพันธ ์
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รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้องรายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง  

สําหรบัรอบปบีัญชี สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 2 277 กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 2556 2556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31  31 มกรามกราคม คม 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 นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 

16 พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช 

17 นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี 

18 ศ.พิเศษ วิศิษฎ์  วิศิษฎ์สรอรรถ 

19 ดร.ธัชพล  กาญจนกุล 

20 นางอุไร  ร่มโพธิหยก 

21 นายสุวิชญ  โรจนวานิช 

22 นายกริช  อัมโภชน์ 

23 นายบุญชัย  โชควัฒนา 

24 นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา 

25 นางสาวประภา  ปูรณโชติ 

26 นางจิราพร  บุญวานิช 

27 นางพัณณรัชต ์ บรรพโต 

28 นางรจิตพร  มนะเวส 

29 นายทอมมี่  เตชะอุบล 

30 นางอภิรดี  พิชัยศรทัต 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 11 -1177--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 33 ซีรีส่์ ซีรีส่์ 99  
 

 

 

รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรบัรอบปบีัญชี สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 2 277 กุมภาพันธ์  กุมภาพันธ์ 25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31  31 มกราคม มกราคม 22555577  

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง   

31 นายชาคริต  พืชพันธ์ 61 นายประวีร์  อัจจิมากุล 

32 นางณัฐรา อิสรินทร์ 62 หุ้นสามัญ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 

33 นายกิตติคม  สุทธิวงศ์ 63 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2555 

34 นายเจริญชัย  เล็งศิริวัฒน์ 64 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/4ปี/2555 

35 นายณัฐวุฒิ  ธรรมจารี 65 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2556 

36 นายประสิทธ์ิ  พรปฏิมากร 66 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/182/2556 

37 นางสาวสุพิกา  สมไทย 67 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/182/2556 

38 นายสุริยะ  ปัตตพงศ์ 68 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/55 

39 นายโกเมน  นิยมวานิช 69 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/3ปี/2553 

40 นายชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ 70 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2554 

41 นายพิพัฒน์  นรานันทน์ 71 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/363/55 

42 นายธงชัย  ต้ังสถาพรชัยกุล 72 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/182/56 

43 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรติ 73 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/56 

44 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชย์พงษ์ 74 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 17/182/56 

45 นายสุทยุต  เชื้อพานิช 75 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.68/14/54 

46 นางสุวรรณา  วัฒนลี 76 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2ปี/2555 

47 นายอภิรักษ์  พุ่มกลิ่น 77 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

48 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 78 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 

49 นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศมี 79 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส ์

50 นายสมเมธ  รังคกูลนุวัฒน์ 80 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

51 นางรุ่งลักษมี  วิวัฒน์สุจริตกุล 81 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

52 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 82 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์โกรท 

53 นายธีร์ภัทร  สูตะบุตร 83 หุ้นบริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ 

54 นายวิชชุ  จันทาทับ 84 หุ้นบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด 

55 นางสาวชนิดา  ชฎาวัฒน์ 85 หุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

56 นางสุทรรศิกา  คูรัตน์ 86 หุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 

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

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

59 นายโทมัส  จอห์นสตั้น สมิท จูเนียร์ 89 หุ้นกู้ของ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  

60 นางสาวสุทธินีย์  พรหมสุวรรณ ครั้งที่ 1/2553 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 11 -1188--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 33 ซีรีส่์ ซีรีส่์ 99  
 

 

 

รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรบัรอบปบีัญชีสําหรบัรอบปบีัญชี  ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 2 277 กุมภาพันธ์  กุมภาพันธ์ 25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31  31 มกราคม มกราคม 22555577  

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

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 
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