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ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน
สําหรับรอบปบญ
ั ชี ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
ภาวะตลาดตราสารทุน
ในรอบบัญชีของกองทุน นับตั้งแต 1 ก.พ. 64 ถึง 31 ม.ค. 65 ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ เพิ่มขึ้นจากระดับ 1,466.98 จุด มาปด
ที่ระดับ 1,648.81 จุด หรือเปนการเพิ่มขึ้น 12.39% มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวันอยูที่ระดับ 87,526.59 ลานบาท โดยมีนักลงทุน
รายยอย และบัญชีหลักทรัพย เปนผูซื้อสุทธิมูลคา 91,694.91 ลานบาท และ 18,114.67 ลานบาท ตามลําดับ ขณะที่นักลงทุนสถาบัน
และนักลงทุนตางชาติ เปนผูขายสุทธิมูลคา 86,494.33 ลานบาท และ 23.315.25 ลานบาท ตามลําดับ
เดือนกุมภาพันธ เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยแกวงตัวผันผวน Sideways กอนปดที่ 1,496.78 จุด หรือเพิ่มขึ้น 2.03% (29.80
จุด) โดยมีปจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นตอไปนี้ กนง. มีมติเอกฉันทคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% และไมไดชี้ถึงความรีบเรงในการผอนคลาย
นโยบายเพิ่มเติม หุน OR เขามาซื้อขายในตลาด และถูกคัดเลือกเขาสูดัชนี SET50 / SET100 / MSCI โดยทันที เศรษฐกิจไทยหดตัว
4.2% YoY ในไตรมาส 4/2563 ซึ่งถือวาดีกวาที่ตลาดคาดการณ Bond yield สหรัฐฯ พุงสูงขึ้นตอเนื่อง จากคาดการณเศรษฐกิจและ
เงินเฟอของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น แตการขึ้นมาของ Yield ในรอบนี้มาพรอมความผันผวนที่ต่ํา จึงไมนากังวล การสงออกของไทยเดือน
มกราคม 2564 ขยายตัว 0.4% แตหากหักทองคําออกไป จะเติบโตไดถึง 6.3% ชี้ถึงการฟนตัวของเศรษฐกิจจริงอยางแข็งแกรง ราคา
น้ํ า มั น ทํ า จุ ด สู งสุ ด ใหม อ ย า งต อ เนื่ อ ง ตามหลั ง กระแสการเป ด เมื อ ง และพายุ หิ ม ะในสหรั ฐ ฯ หุ น กลุ ม ธุ ร กิ จ การเกษตรปรับ ตั ว
Outperform มากที่สุ ด ตามหลังการปรับตัวขึ้ นของหุ น STA ในขณะที่ หุ นกลุ มอิเล็ก ทรอนิ กสป รับตั ว Underperform มากที่สุ ด
หลังจากราคาหุนหลายตัวขึ้นมากอนหนานี้
เดือนมีนาคม เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยแกวงตัวขึ้นมาปดที่ 1,587.21 จุด หรือเพิ่มขึ้น 6.04% (90.43 จุด) โดยมีปจจัยสําคัญ
ที่เกิดขึ้นตอไปนี้ Bond yield สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทําจุดสูงสุดใหมอยางตอเนื่อง รับขาวความชัดเจนของแผนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ และเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหหุน Value และ Cyclical ปรับตัว Outperform หุน Growth ราคาน้ํามันปรับตัวลงหลัง ชี้วา
ขาวดีเรื่องของการลดกําลังการผลิตไดอยูในราคาไปพอสมควร ECB คงระดับโครงการ QE ไวที่ 1.85 ลานลานยูโรเทาเดิม แตไดกลาว
เสริมวาจะซื้อสินทรัพยในชวงไตรมาสถัดไปในอัตราที่เรงขึ้นเมื่อเทียบกับชวง 1-2 เดือนแรกของปนี้ โดยผลการประชุม Fed ออกมาใน
โทน Dovish โดยได เน น ย้ํ า ถึ ง Average inflation targeting ที่ Fed จะอนุ โ ลมให เงิ น เฟ อ บางช ว งเวลาปรั บ ขึ้ น เกิ น กว า ระดั บ
Threshold ที่ 2% ได กอนที่ Fed จะเริ่มมีการปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบาย ธปท. ลดคาดการณ GDP ปนี้ลงเหลือ 3% โดยลดสมมติฐาน
นักทองเที่ยวเหลือ 3 ลานคน และคาดการณดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลเพียง 1.2 พันลานเหรียญฯ หุนกลุมบริการรับเหมากอสราง
ปรับตัว Outperform มากที่สุด หลังมีความชัดเจนดานโครงสรางพื้นฐานในประเทศมากขึ้น ในขณะที่หุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว
Underperform มากที่สุด จากการลดลงของราคาหุน DELTA เปนสําคัญ
เดือนเมษายน เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยแกวงตัว Sideways มาปดที่ 1,583.13 จุด หรือลดลง 0.26% (4.08 จุด) โดยมีปจจัย
สําคัญที่เกิดขึ้นตอไปนี้ สหรัฐฯ รายงานตัวเลข ISM ภาคการผลิตประจําเดือนมีนาคม ออกมาสูงที่สุดนับตั้งแตป 1983 กลุม OPEC
และพันธมิตร เตรียมที่จะเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันแบบคอยเปนคอยไปตั้งแตเดือนพฤษภาคมนี้ รวมทั้งซาอุฯ เตรียมที่จะยกเลิกการปรับ
ลดกําลังการผลิตโดยสมัครใจ เกิดการระบาดระลอก 3 ของ COVID-19 ในประเทศ ซึ่งครั้งนี้เกิดขึ้น ณ ศูนยกลางเศรษฐกิจอยาง
กรุงเทพฯ IMF ปรับเพิ่มคาดการณ GDP โลก ทั้งในสวนของปนี้ และปหนาขึ้นมาอยูที่ 6.0% และ 4.4% ตามลําดับ ปธน.โจ ไบเดน สง
สัญญาณเตรียมเก็บภาษีเพิ่มเติม เชน ภาษีนิติบุคคล หรือภาษีรายไดจากคนร่ํารวยตางๆ การสงออกของไทยในเดือนมีนาคม เติบโตไดดี
ถึง 8.5% และหากหักทองคําออกจะพบวาเติบโตไดถึง 13.8% ส.อ.ท. รายงานยอดผลิต ยอดขาย และยอดสงออกรถยนตประจําเดือน
มีนาคม เติบโตอยางโดดเดน สศอ. รายงานตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใชกําลังการผลิตประจําเดือนมีนาคม สูงที่สุด
ในรอบ 2 ป หุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว Outperform มากที่สุด หลังยอดการสงออกดีขึ้นตอเนื่อง ในขณะที่หุนกลุมสื่อและสิ่งพิมพ
ปรับตัว Underperform มากที่สุด จากความกังวลตอการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม
เดือนพฤษภาคม เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยแกวงตัว Sideways มาปดที่ 1,593.59 จุด หรือเพิ่มขึ้น 0.66% (10.46 จุด) โดยมี
ปจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นตอไปนี้ MSCI ประกาศผลการปรับตะกราดัชนี Standard Index รอบใหมมีการนํา SCGP และ CBG เขาสูการ
คํานวณ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขเงินเฟอ (CPI) เดือนเมษายนที่ระดับ 4.2% สูงกวาระดับตลาดคาดที่ 3.6% อยางมีนัย สภาพัฒ น
รายงาน GDP ไทยไตรมาส 1 หดตัว 2.6% YoY และขยายตัว 0.2% QoQ ดีกวาที่ตลาดคาดไว พรอมปรับลดประมาณการ GDP ปนี้ลง
เหลือขยายตัว 1.5-2.5% โดยปรับลดสมมติฐานนักทองเที่ยวเหลือเพียง 5 แสนคน FOMC Minutes ชี้วา เริ่มมีคณะกรรมการบางคน
เห็นควรให Fed มีการพิจารณาลดวงเงิน QE ในระยะถัดไป กระทรวงพาณิชยรายงานยอดสงออกและนําเขาเดือนเมษายนสูงกวาที่
ตลาดคาดอยางสําคัญ โดยเปนทางฝงของสินคาอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวในอัตราเรงมากขึ้น ระดับธุรกรรม Reverse repurchase
agreements (Reverse Repo) ของสหรัฐฯ ทําระดับ New high ชี้ถึงสภาพคลองในระบบที่มีมาก หุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว
Outperform มากที่สุด หลังยอดการสงออกดีขึ้นตอเนื่อง ในขณะที่หุนกลุมธนาคารพาณิชยปรับตัว Underperform มากที่สุด จาก
ความกังวลตอการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม
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เดือนมิถุนายน เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยแกวงตัว Sideways มาปดที่ 1,587.79 จุด หรือลดลง 0.36% (5.80 จุด) โดยมี
ปจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นตอไปนี้MSCI ประกาศผลการปรับตะกราดัชนี Standard Index รอบใหมมีการนํา SCGP และ CBG เขาสูการ
คํานวณดัชนี ประเทศตางๆ รายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือนพฤษภาคมออกมาดีตอเนื่องจากเดือนกอน Fed ประกาศแผนที่จะ
เริ่มลดระดับสถานะพอรตโฟลิโอในตลาดรองหุนกูเอกชน (SMCCF) โดยจะลดสัดสวนการถือครอง Corporate bond และ Corporate
bond ETF ธุรกรรม Reverse repo facility ของ Fed ปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่อง สะทอนสภาพคลองที่ยังมีมาก KBANK ถูกถอดออกจาก
ดัช นี MSCI จากการที่ NVDR room เริ่ม จํ ากั ด ECB ยั งคงประโยคที่ วาการซื้อ สิ น ทรัพ ย จะกระทํ าในอั ต รา “Higher pace” เมื่ อ
เปรียบเทียบกับชวงเดือนแรกๆ ของปนี้ Fed มีการปรับ Dot plots ของป 2023 ขึ้นถึง 2 ระดับ ระดับคาดการณเงินเฟอในตลาดเริ่ม
ถูกปรับลง กนง. ปรับลดประมาณการการขยายตัวของ GDP ปนี้ และปหนาลงเหลือ 1.8% และ 3.9% และยังลดคาดการณดุลบัญชี
เดินสะพัดปนี้ลงมาเปนขาดดุลที่ 1.5 พันลานเหรียญฯ รัฐบาลประกาศมาตรการกึ่ง Lockdown เปนเวลา 30 วัน หุนกลุมการแพทย
ปรับตัว Outperform มากที่สุด จากบริก ารรับตรวจเชื้อ COVID-19 และบริการวัคซีนทางเลือก ในขณะที่หุนกลุมบริการรับเหมา
กอสรางปรับตัว Underperform มากที่สุด จากประกาศสั่งปดแคมปคนงาน
เดือนกรกฎาคม เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยปรับตัวลดลงมาปดที่ 1,521.92 จุด หรือลดลง 4.15% (65.87 จุด) โดยมีปจจัย
สําคัญคือ จํานวนผูติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง หลังเผชิญกับการกลายพันธุของไวรัสสายพันธุใหมๆโดย เงินบาท
ปรับตัวออนคาเปนอันดับตนๆ ของเอเชีย จากปจจัยการระบาดของ COVID-19 ในประเทศที่รุนแรงมากขึ้น หนวยงานตางๆ ปรับลด
ประมาณการเศรษฐกิจลงBond yield สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงหลัง COVID-19 รุนแรงมากขึ้น และนักลงทุนคลายความกังวลตอประเด็น
QE Tapering กลุม OPEC และพันธมิตร มีมติทยอยคืนกําลังการผลิตราว 4 แสนบารเรลตอวัน นับตั้งแตเดือนสิงหาคมนี้เปนตนไป
และคาดวาจะไปสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนปหนา พรอมทั้งมีการปรับ Base line การผลิตของบางประเทศในกลุมขึ้น อัตราการตรวจ
พบเชื้อ COVID-19 ของไทยสูงขึ้น Fed ยังคงยืนยันถึงความจําเปนในการผอนคลายนโยบายการเงิน ตราบใดที่ตลาดแรงงานยังฟนตัว
ไมถึงเปาหมาย หุนกลุม ICT ปรับตัว Outperform มากที่สุด จากการที่นักลงทุนโยกเงินหลบเขากลุมหุน Defensive ในขณะที่หุน
กลุมบริการรับเหมากอสรางปรับตัว Underperform มากที่สุด จากผลกระทบการปดแคมปคนงานตางๆ
เดือนสิงหาคม เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยปรับตัวสูงขึ้นมาปดที่ 1,638.75 จุด เพิ่มขึ้น 7.68% (116.83 จุด) โดยมีปจจัยสําคัญ
ที่เกิดขึ้นตอไปนี้ ศบค. ไดมีมติใหขยายระยะเวลามาตรการ Lockdown ออกไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม แถมยังมีการเพิ่มพื้นที่สีแดงเขม
จากเดิม 13 จังหวัดขึ้นถึงเทาตัวเปน 29 จังหวัด กนง. หั่น GDP ปนี้ลงเหลือ 0.7% จากเดิมที่ 1.8% และปรับลดตัวเลขปหนาลงเหลือ
3.7% จากเดิม 3.9% โดยมีกรรมการ 2 ทานเห็นควรใหลดดอกเบี้ยในรอบนี้ สภาพัฒนฯปรับลดประมาณการ GDP ของปนี้ลงเหลือ
ขยายตัวในกรอบ 0.7% - 1.2% เงินบาทเริ่มปรับตัวแข็งคาจากการเขาแทรกแซงของธปท. และการเขามาซื้อพันธบัตรไทยของนัก
ลงทุน ต างชาติ จีน รายงานดั ชนี PMI ภาคการผลิต เดือ นกรกฎาคมอ อนแอกวาที่ต ลาดคาด และเปน ระดั บ ต่ําสุด นั บ ตั้งแต เดื อ น
กุมภาพั นธป กอน การประชุมที่ เมื อง Jackson Hole ออกมาในโทน Dovish โดยถึงแมนาย Powell ประธาน Fed จะออกมาส ง
สัญญาณตอการลดวงเงิน QE ภายในสิ้นปนี้ แตการขึ้นดอกเบี้ย Fed Funds นั้นคงจะใชเวลาอีกเปนเวลานาน หุนกลุมปโตรเคมีปรับตัว
Outperform มากที่สุด จากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น และ Fund flow ที่ไหลเขา ในขณะที่หุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว Underperform
มากที่สุด จากแรงขายทํากําไรบวกกับการแข็งคาของเงินบาท
เดือนกันยายน เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยแกวงตัว Sideways down มาปดที่ 1,605.68 จุด ลดลง 2.02% (33.07 จุด) โดยมี
ปจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นตอไปนี้ ศบค. ไดมีมติใหขยายระยะเวลามาตรการ Lockdown ออกไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม แถมยังมีการเพิ่มพื้นที่
สีแ ดงเข ม จากเดิ ม 13 จั งหวัด ขึ้น ถึ งเท าตั วเป น 29 จั งหวัด ส วนป จจั ย ในต างประเทศดั ช นี ภ าคการผลิ ต ทั่ วโลกอ อ นแรงต อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะยอดคําสั่งซื้อใหม สวนหนึ่งเปนผลมาจากปญหา Supply disruption สงผลกดดันตอภาคการสงออกของไทย กลุม OPEC
และพันธมิตร ยืนยันมติการคืนกําลังการผลิตวันละ 4 แสนบารเรลในเดือนตุลาคม เมื่อรวมกับสต็อกน้ํามันดิบทั่วโลกที่ทําจุดต่ําสุดใหม
จึงทําใหราคาน้ํามันดิบปรับสูงขึ้นตอเนื่อง ซาอุฯ ประกาศลดสวนตางราคาน้ํามัน OSP เดือนตุลาคมโซนเอเชีย สงผลบวกตอกลุมโรง
กลั่น ราคา LNG ทําจุดสูงสุดตอเนื่องจากความตองการไฟฟาเพิ่มขึ้นหลังหลายประเทศเริ่มเปดเมือง หุน DELTA ปรับลงแรงในเดือนนี้
และกดดันดัชนี SET ไป 11 จุด จากการที่ตลท.อาจใชเกณฑคัดเลือกดัชนีใหม นักลงทุนกังวลกับปญหาวิกฤติสภาพคลองของบริษัท
Evergrande ของจีน จนเกิด Panic ในตลาด High yield ประมาณการ Dot plots รอบใหมของ Fed มีสัญญาณที่ Hawkish มากขึ้น
สงผลให Bond yield ขยับขึ้น หุนกลุมธนาคารพาณิชยปรับตัว Outperform มากที่สุด จากขาวการจัดโครงสรางทางธุรกิจใหมของ
SCB ในขณะที่หุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว Underperform มากที่สุด จากการปรับลงของหุน DELTA เปนสําคัญ
เดือนตุลาคม เป นเดือนที่ ตลาดหุน ไทยปรับ ตัวสูงขึ้นในชวงแรก ก อนที่ จะลงตลอดทั้ งเดือนหลังจากนั้น โดยดัช นีปด ที่
1,623.43 จุด เพิ่มขึ้น 1.11% (+17.75 จุด) และมีปจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นตอไปนี้ Bond yield สหรัฐฯ ปรับขึ้นอยูในระดับสูง โดยเฉพาะ
รุนระยะสั้น หลังคาดการณเงินเฟอในตลาดปรับตัวสูงขึ้น จนนํามาถึงการปรับขึ้นคาดการณดอกเบี้ย Fed ในอนาคต ที่ประชุมกลุม
OPEC และพันธมิตร มีมติคืนกําลังการผลิตเขาสูตลาดอีกวันละ 4 แสนบารเรลในเดือนพฤศจิกายน ระดับที่ต่ํานี้ สงผลใหตลาดน้ํามันยัง
อยูในสภาวะ Supply deficit และทําใหราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงขึ้น เปนปจจัยประคับประคองหุนกลุม Oil & Gas รวมถึง SET Index
ตลอดทั้งเดือน ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคของไทยประจําเดือนกันยายน ปรับตัวดีขึ้นเปนครั้งแรกในรอบ 7 เดือน ภายหลังสถานการณ

รายงานประจําปที่ 7
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COVID-19 ในประเทศเริ่มดีขึ้น การแถลงของนายกฯ ใหมีการเปดประเทศตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ สงผลตอความคาดหวังเชิงบวก
ตอการทองเที่ยว และทําใหเงินบาทเริ่มทยอยปรับตัวแข็งคา ธปท. ประกาศผอนคลายหลักเกณฑการ LTV เปนการชั่วคราว โดย
กําหนดใหเพดานอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอมูลคาหลักประกัน (LTV ratio) เปนรอยละ 100 หุนกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยปรับตัว
Outperform มากที่สุด รับขาวดีการปรับเกณฑ LTV ใหมของธปท. ในขณะที่หุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว Underperform มากที่สุด
จากการปรับลงของหุน DELTA เปนสําคัญ
เดือนพฤศจิกายน เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยไตระดับขึ้นในชวงแรก กอนที่จะปรับลงแรงในชวงปลายเดือนมาปดที่ 1,568.69
จุด ลดลง 3.37% และมีปจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นตอไปนี้ ไทยรายงานดัชนีเชื่อมั่นผูบริโภคเดือนตุลาคมดีขึ้นตอเนื่อง และทําระดับสูงสุดใน
รอบ 5 เดือน รายงานตัวเลข GDP ของไทยไตรมาส 3/2564 หดตัว 0.3% YoY และหดตัว 1.1% QoQ ดีกวาที่ตลาดคาดการณไว
กนง. คาดการณวาในชวงถัดไป ตลาดแรงงาน การบริโภค และการทองเที่ยวจะเริ่มฟนตัว ตลท. เตรียมปรับเกณฑสภาพคลองในการ
จัดทําดัชนี SET50/SET100 โดยคํานึงถึงหุนที่เคยเขาขายมาตรการกํากับการซื้อขาย ซึ่งจะสงผลใหหุนขนาดใหญ เชน DELTA ถูกถอด
ออกจากดัชนี SET50/SET100 รอบถัดไปโดยทันที สหรัฐฯ เตรียมระบายน้ํามันดิบ 50 ลานบารเรลออกจากคลังสํารองทางยุทธศาสตร
โดยรวมมือกับ UK จีน ญี่ปุน เกาหลีใต และอินเดีย เพื่อชะลอการพุงขึ้นของราคาน้ํามัน นักลงทุนกลับมากังวลกับสถานการณ COVID19 ทั่ วโลกอีก ครั้ง หลังมีการระบาดรอบใหม ในยุโรป และมี ก ารตรวจพบสายพัน ธุใหมที่แ อฟริก า หุ นกลุมอิเล็ก ทรอนิ กสปรับตั ว
Outperform มากที่สุด หลังได Sentiment เชิงบวกจากเงินบาทที่ออนคา ในขณะที่หุนกลุมปโตรเคมีปรับตัว Underperform มาก
ที่สุด จากความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว หลังมีการแพรระบาดของโรคโควิดสายพันธุใหม ‘โอไมครอน’
เดือนธันวาคม เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยไตระดับขึ้นมาปดที่ 1,657.62 จุด เพิ่มขึ้น 5.7% และมีปจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นตอไปนี้
ปญหา Supply chain disruption ทั่วโลกทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกครั้ง หลังมีการแพรระบาดของโควิดสายพันธุ Omicron สงผลให
คาขนสงตางๆ รวมถึงเงินเฟอปรับสูงขึ้น หลายประเทศในยุโรปเริ่มหันมาใชมาตรการ Lockdown ที่เขมขนมากขึ้น เพื่อจํากัดการแพร
ระบาดของ Omicron Fed มีมติเพิ่มอัตราเรงการลดวงเงิน QE เปน 30,000 ลานเหรียญฯตอเดือน ซึ่งจะทําใหโครงการ QE สิ้นสุดลง
ในเดือนมีนาคมปหนา และยังไดขยับ Dot plots ปหนาขึ้นเพื่อสะทอนการขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 3 ครั้ง แตถือเปนสิ่งที่อยูในคาดการณ
ของตลาดอยูแลว ยอดสงออกของไทยเดือนพฤศจิกายนออกมาโตสูงถึง 25% โดยเฉพาะสินคาอาหารที่ไดประโยชนจาก WFH ผลการ
ประชุมกนง. ออกมาในโทน Dovish พอสมควร พรอมทั้งยังมีการปรับเพิ่มประมาณการฝงการบริโภคภาคเอกชน และการสงออกสินคา
Fund flow มีสัญญาณที่ดีขึ้นตอเนื่องในชวงปลายป หลังไทยสามารถที่จะควบคุมการแพรระบาดของโควิดไดดี หุนกลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ปรับ ตั ว Outperform มากที่ สุ ด ตามการปรับ ตั วขึ้ น ของหุน ADVANC เป น สํ าคัญ ในขณะที่ หุ น กลุ ม
อิเล็กทรอนิกสปรับตัว Underperform มากที่สุด ตามหลังหุน DELTA ที่เตรียมถูกถอดออกจากดัชนี SET50 และ SET100
เดือนมกราคม เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยแกวงทรงตัว มาปดที่ระดับ 1,648.81 จุด เปลี่ยนแปลงแค -0.5% โดยมีปจจัยสําคัญ
ที่เกิดขึ้นตอไปนี้ FOMC Minute บงชี้วา Fed มีแนวโนม Aggressive มากขึ้น โดยประเด็นใหมท่ีเริ่มมีน้ําหนักมากขึ้น ไดแก แนวโนม
การลดขนาด Balance sheet ในปนี้ ความชัน Yield curve ของสหรัฐฯ แบนราบอยางตอเนื่อง สวนทางกับของไทยที่ยังคงยืนอยูได
ในระดับสูง หุนกลุม Value ทั่วโลกปรับตัว Outperform หุนกลุม Growth อยางชัดเจนในเดือนนี้ หลัง Bond yield สหรัฐฯเรงตัวขึ้น
อยางตอเนื่อง ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเปนครั้งแรกนับตั้งแตเดือนเมษายน ป 2563 ใน
เดือนมกราคม นักลงทุนตางชาติซื้อสุทธิตราสารหนี้และหุนไทยไป 8.1 และ 1.4 หมื่นลานบาท ตามลําดับ IMF ปรับลดคาดการณการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปนี้ลงจากเดิมที่ 4.9% มาอยูที่ 4.4% แตปรับการเติบโตปหนาขึ้นเล็กนอยจาก 3.6% เปน 3.8% ผลการ
ประชุม FOMC คอนขางยืนยันตอการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมีนาคม แตยังไมมีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับการลดขนาดงบดุล
หุ น กลุ ม ธนาคารพาณิ ช ย ป รั บ ตั ว Outperform มากที่ สุ ด ตามกระแสการโยกย า ยเม็ ด เงิ น เข า สู หุ น Value ในขณะที่ หุ น กลุ ม
อิเล็กทรอนิกสปรับตัว Underperform มากที่สุด จากแรงขายหุนกลุม Growth และ Technology ทั่วโลก
ภาวะตลาดตราสารหนี้
สําหรับป 2564 เศรษฐกิจทั่วโลกมีแ นวโนมฟนตัวทั่วโลก จากการฉีดวัคซีนที่เริ่มแพรหลายในหลายประเทศ โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งการฟนตัวอยางแข็งแกรงในตลาดแรงงาน และการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานในชวงครึ่งปหลังของป 2563
สงผลใหมีแนวโนมของอัตราเงินเฟอเรงตัวขึ้นอยางตอเนื่อง และภาวะทางการเงินที่เริ่มตึงตัวขึ้นจากการลดขนาดการใชมาตรการทาง
การเงินในประเทศหลักหลายประเทศ สงผลกระทบกดดันอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลใหปรับตัวขึ้นในหลายประเทศ สําหรับ
การฟนตัวของเศรษฐกิจไทยเปนการฟนตัวสลับชะลอตัวจากการแพรระบาดของโควิด-19 ในหลายระลอก เนือ่ งจากการฟนตัวของไทย
มีความจําเปนตองพึ่งพาการทองเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศในระดับสูง การใชมาตรการเพื่อควบคุมการแพรระบาดที่เขมงวด
มากขึ้นสงผลกระทบโดยตรงตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามในไตรมาส 4/64 แนวโนมการฟนตัวทางเศรษฐกิจเริ่มชัดเจนมาก
ขึ้นจากนโยบายการเปดเมือง แตยังคงอยูภายใตความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโควิดสายพันธุโอไมครอน สําหรับเศรษฐกิจไทยป
2565 มีแนวโนมขยายตัวราว 3.5% เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยยังคงเปนการฟนตัวภายใตความเสี่ยงของการแพรระบาดของโควิด
สายพันธุโอไมครอนอยู แตอัตราการฉีดวัคซีนที่อยูในระดับสูงจะชวยใหมาตรการในการควบคุมการแพรระบาดเปนไปอยางผอนคลาย
เมื่อเทียบกับการระบาดครั้งกอนๆ
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สําหรับป 2565 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัวอยางชัดเจนขึ้นที่ระดับ 3.5%-4.5% โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวที่ดี
ขึ้นของอุปสงคภาคในประเทศ อันเนื่องมาจากการผอนคลายมาตรการในการควบคุมการแพรระบาดและความคืบหนาในการฉีดวัคซีน
ในประเทศ แนวโนมการฟนตัวของภาคการทองเที่ยวภายใตนโยบาย Test and Go การขยายตัวอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจโลกและ
ปริมาณการคาโลกของกลุมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลัก รวมทั้งแรงขับเคลื่อนจากการเบิกจายภาครัฐ แตอยางไรก็ตามแนวโนมในการ
ฟนตัวดังกลาวยังคงมีความไมแนนอนจากการแพรระบาดของ COVID-19 สายพันธุ โอไมครอน แรงกดกันจากอัตราเงินเฟอที่เริ่มเรงตัว
สูงขึ้นจากราคาพลังงานและราคาอาหารสด เงื่อนไขฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจภายใตแรงกกดดันที่ตลาดแรงงานยังฟน
ตัวไมเต็มที่ ปญหาชะงักงันของหวงโซอุปทานโลกที่มีแนวโนมยืดเยื้อ และความไมแนนอนอื่นๆ เชน ปญหาเชิงภูมิรัฐศาสตร เปนตน
ซึ่งอาจทําใหเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจและระบบการเงินโลก
ดานการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้ไทยชวงกุมภาพันธ 2564 ถึงมกราคม 2565 พบวาเสนอัตราผลตอบแทนโดยรวม
ปรับตัวสูงขึ้นทุกชวงอายุ ทั้งนี้ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเคลื่อนไหวของตลาดคือ แนวโนมการฟน ตัวทางเศรษฐกิจโลก และอัตราเงินเฟอ
ที่เรงตัวขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดความกังวลที่ธนาคารกลางของประเทศหลักอาจจะใชนโยบายทางการเงินแบบผอนคลายที่ตึงตัว
เร็วขึ้น แตอยางไรก็ตามสําหรับดานอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีแนวโนมคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ 0.5% ตลอดทั้งป ถึงแมวา
กลุมประเทศพัฒนาแลวจะมีแนวโนมในการลดการใชนโยบายทางการเงินเร็วขึ้น ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการฟนตัวทางเศรษฐกิจไทยทีย่ ังคงมี
ความไมแนนอนสูงหลายดาน
อยางไรก็ตาม กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด พลัส ฟนด (HI-DIV PLUS) มีนโยบายเนนลงทุนในหลักทรัพ ยประเภท
ตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีการจายเงินปนผลสม่ําเสมอมาโดยตลอด อยางนอย 3 ป
ยอ นหลั ง และ/หรือมี ศั กยภาพในการจายเงิน ป น ผลในอนาคตที่ มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้น อยางต อเนื่ อ ง โดยหลัก ทรัพ ย เหลานั้ น ยังคงมี
ปจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโนมการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว ซึ่งมีอัตราสวนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไม
นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพ ยสินสุท ธิของกองทุนรวม สําหรับเงินสวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝากธนาคาร
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่คณะกรรมการก.ล.ต.หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ดวยเหตุนี้กองทุนฯ จึงไดรับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ไทยคอนขางนอย
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รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงินและการกอภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
หลักทรัพย
หลักทรัพยในประเทศ
หุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
ธุรกิจการเกษตร
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท อาร แอนด บี ฟูด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด
(มหาชน)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เงินติดลอ จํากัด (มหาชน)
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด
(มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร กลาส จํากัด (มหาชน)
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)

ชื่อยอ
หลักทรัพย

จํานวนหุน

มูลคาตามราคาตลาด %NAV
(บาท)
185,554,014.55 97.07
182,674,749.15 95.57

GFPT

216,887

2,971,351.90

1.55

CBG
OSP
CPF
TKN
ICHI
MINT
RBF

28,300
84,300
91,000
273,000
185,600
53,200
24,900

2,872,450.00
2,718,675.00
2,297,750.00
1,965,600.00
1,856,000.00
1,622,600.00
475,590.00

1.50
1.42
1.20
1.03
0.97
0.85
0.25

KBANK
SCB
BBL
TISCO
KTB
KKP
TCAP
TTB

38,401
35,500
30,400
22,000
142,400
21,700
34,500
1,025,600

5,740,949.50
4,455,250.00
4,104,000.00
2,172,500.00
1,993,600.00
1,508,150.00
1,397,250.00
1,394,816.00

3.00
2.33
2.15
1.14
1.04
0.79
0.73
0.73

THANI
SAK
JMT

555,200
244,300
29,002

2,342,944.00
2,247,560.00
1,856,128.00

1.23
1.18
0.97

MTC
TIDLOR
AEONTS
SAWAD
BAM

20,600
26,700
5,100
14,765
35,100

1,158,750.00
941,175.00
933,300.00
889,591.25
716,040.00

0.61
0.49
0.49
0.47
0.37

BLA

16,300

696,825.00

0.36

SCGP
BGC

42,722
44,200

2,659,444.50
464,100.00

1.39
0.24

PTTGC
IVL

44,900
48,800

2,536,850.00
2,318,000.00

1.33
1.21
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หลักทรัพย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด (มหาชน)
วัสดุกอสราง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
การแพทย
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเกา จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน)

ชื่อยอ
หลักทรัพย

จํานวนหุน

มูลคาตามราคาตลาด %NAV
(บาท)

CPN
MBK
QH
WHA
SIRI
AWC

80,300
179,900
605,400
205,900
310,700
77,400

4,356,275.00
2,302,720.00
1,428,744.00
704,178.00
410,124.00
379,260.00

2.28
1.20
0.75
0.37
0.21
0.20

SCC
TOA

11,100
43,800

4,273,500.00
1,335,900.00

2.24
0.70

PTT
GULF

290,200
115,410

11,317,800.00
5,655,090.00

5.92
2.96

PTTEP

37,100

4,804,450.00

2.51

PTG
BPP
GPSC
OR
TOP
IRPC
EGCO
BGRIM
BANPU
RATCH
BCP
UBE
SPRC

161,500
139,800
28,400
72,000
22,800
240,600
5,300
25,000
65,600
15,500
17,100
117,300
22,500

2,374,050.00
2,362,620.00
2,222,300.00
1,771,200.00
1,197,000.00
914,280.00
901,000.00
887,500.00
728,160.00
689,750.00
474,525.00
272,136.00
216,000.00

1.24
1.24
1.16
0.93
0.63
0.48
0.47
0.46
0.38
0.36
0.25
0.14
0.11

BDMS
CHG
BH
PR9
BCH

184,500
488,500
7,900
80,700
33,700

4,132,800.00
1,612,050.00
1,113,900.00
919,980.00
630,190.00

2.16
0.84
0.58
0.48
0.33

AOT
KEX

168,400
80,300

10,735,500.00
1,975,380.00

5.62
1.03

BTS
BEM
PRM

127,500
142,300
80,300

1,173,000.00
1,166,860.00
473,770.00

0.61
0.61
0.25
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หลักทรัพย
พาณิชย
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน)
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัท ครั้งที่ 3
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม
ครั้งที่ 2
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน)
ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ครั้งที่ 4
หนวยลงทุน
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เคทีบีเอสที มิกซ
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย แกรนด รอยัล
ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีขอตกลงในการซื้อคืน
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี
อินดัสเตรียล
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี ปาตอง เฮอริเทจ
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เอส ไพรม โกรท
เงินฝากธนาคาร
ทรัพยสินอื่น
หนี้สินอืน่

ชื่อยอ
จํานวนหุน
หลักทรัพย

มูลคาตามราคาตลาด %NAV
(บาท)

CPALL
MAKRO
BJC
MEGA
CRC
HMPRO
RS

148,800
138,008
104,800
49,200
55,400
132,600
95,200

9,337,200.00
5,554,822.00
3,327,400.00
2,287,800.00
1,883,600.00
1,869,660.00
1,723,120.00

4.88
2.91
1.74
1.20
0.99
0.98
0.90

PLANB
VGI

55,440
78,400

440,748.00
431,200.00

0.23
0.23

DELTA
KCE
HANA

6,700
17,400
15,000

2,324,900.00
1,248,450.00
1,042,500.00

1.22
0.65
0.55

ADVANC
INTUCH
DTAC
SAMART
TRUE
SYNEX

32,400
42,600
41,200
257,500
335,600
13,100

MBK-W3

7,160

7,128,000.00
3,269,550.00
1,905,500.00
1,673,750.00
1,617,592.00
389,725.00
134,499.40
69,452.00

3.73
1.71
1.00
0.88
0.85
0.20
0.07
0.04

MBK-W2

4,096

41,369.60

0.02

JMT-W4

2,077

23,677.80

0.01

KTBSTMR

155,700

2,744,766.00
1,486,935.00

1.44
0.78

GROREIT

50,200

499,490.00

0.26

MIT

119,800

340,232.00

0.18

M-PAT
SPRIME

73,600
20,500

289,984.00
128,125.00

0.15
0.07

5,678,644.74
4,585,973.38
(4,667,839.96)

2.97
2.40
(2.44)
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หลักทรัพย

มูลคาตามราคาตลาด
(บาท)
191,150,792.71
12.3019

100.00
บาท

173,164,833.41
17,495,398.07
490,561.23

บาท
บาท
บาท

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) แยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน
ชนิดผูลงทุนทั่วไป
HIDIVPLUSG
14,076,302.3916
ชนิดยูนิตลิงค
HIDIVPLUSUNIT
1,422,067.4817
ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
HIDIVPLUSPVD
39,876.5342

หนวย
หนวย
หนวย

มูลคาทรัพยสินสุทธิ
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุน

ชื่อยอ
หลักทรัพย

จํานวนหุน

สินทรัพยสุทธิที่คํานวณแยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน
ชนิดผูลงทุนทั่วไป
HIDIVPLUSG
ชนิดยูนิตลิงค
HIDIVPLUSUNIT
ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
HIDIVPLUSPVD

สินทรัพยสุทธิตอหนวยที่คํานวณแยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน
ชนิดผูลงทุนทั่วไป
HIDIVPLUSG
ชนิดยูนิตลิงค
HIDIVPLUSUNIT
ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
HIDIVPLUSPVD

12.3018
12.3027
12.3020

%NAV

บาท/หนวย
บาท/หนวย
บาท/หนวย

หมายเหตุ: บริษัทจัดการไดคํานวณมูลคาหลักทรัพยของกองทุน โดยใชวิธีการคํานวณตามหลักเกณฑของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

รายงานการลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
หลักทรัพย

ชื่อยอ
หลักทรัพย
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
MIT
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี ปาตอง เฮอริเทจ
M-PAT

จํานวนหุน

มูลคาตามราคาตลาด %NAV
(บาท)
119,800
340,232.00
0.18
73,600
289,984.00
0.15
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ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชนิดผูลงทุนทั่วไป (HIDIVPLUSG)
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) (1)
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของตัวชี้วัด

% ตามชวงเวลา
% ตอป
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
1 ป
3 ป
5 ป
10 ป
0.35
8.25
13.78
1.16
3.64
N/A
1.40
9.95
16.08
1.59
3.44
N/A
11.24
11.01
11.36
18.59
15.48
N/A
10.31
10.84
11.87
22.96
19.07
N/A

ชนิดยูนิตลิงค (HIDIVPLUSUNIT)
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) (1)
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของตัวชี้วัด

% ตามชวงเวลา
% ตอป
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง เริ่มคํานวณ NAV
(14 ต.ค. 2563)
3 เดือน 6 เดือน
1 ป
3 ป
5 ป
10 ป
0.35
8.25
13.78
N/A
N/A
N/A
23.28
1.40
9.95
16.08
N/A
N/A
N/A
31.52
11.24
11.01
11.36
N/A
N/A
N/A
14.27
10.31
10.84
11.87
N/A
N/A
N/A
15.97

ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(HIDIVPLUSPVD)
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) (1)
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของตัวชี้วัด

ตั้งแตจัดตั้ง

(10 ก.พ. 2558)

3.02
3.30
14.87
18.82

% ตามชวงเวลา
% ตอป
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง เริ่มคํานวณ NAV
3 เดือน 6 เดือน
1 ป
3 ป
5 ป
10 ป
(16 ธ.ค. 2563)
0.35

8.25

13.78

N/A

N/A

N/A

11.33

1.40
11.24
10.31

9.95
11.01
10.84

16.08
11.36
11.87

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

10.47
13.20
14.29

หมายเหตุ:
(1)
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2564 เปนตนไป
(2)
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปจะแสดงเปนผลตอบแทนตอป
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน

การจายเงินปนผล
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด พลัส ฟนด มีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
กลุมของตราสาร

มูลคาตามราคาตลาด
(บาท)
-

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือ
บริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูร ับอาวัล ผูสลักหลัง
หรือผูค้ําประกัน
5,678,644.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
(Investment Grade)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับต่ํากวาอันดับที่สามารถ
ลงทุนได (Investment Grade) หรือตราสารทีไ่ มไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ
สัดสวนสูงสุด (Upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดวาจะลงทุนในกลุม (ง) เทากับ 15 %NAV

%NAV
2.97
-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ประเภท

ผูออก

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ผูค้ํา/ วันครบ อันดับความ มูลคาหนาตั๋ว
นาเชื่อถือ
ผูรับรอง/ กําหนด
(บาท)
ผูสลักหลัง
TRIS FITCH
AA+
-

มูลคาตาม
ราคาตลาด
(บาท)
5,678,644.74

ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) *
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
PTR = 1.6044 เทา
* ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวาง
ผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา
หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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รายละเอียดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับรอบปบญ
ั ชี ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
ชื่อบริษัท
1 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
3 บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
4 บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
5 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
6 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
7 บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
8 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
9 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
10 บริษัทหลักทรัพย.ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
11 คานายหนาที่เหลือ
รวมคานายหนาทั้งหมด

คานายหนา
232,942.10
155,593.60
149,894.80
104,571.70
93,617.48
80,940.21
37,211.54
35,287.11
16,077.28
15,038.70
87,985.69
1,009,160.17

อัตราสวน (%)
23.08
15.42
14.85
10.36
9.28
8.02
3.69
3.50
1.59
1.49
8.72
100.00
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สําหรับรอบปบญ
ั ชี ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
จํานวนเงิน *
รอยละของ
(Fund’s Direct Expenses)
หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ
1 คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได
• คาธรรมเนียมการจัดการ
- ชนิดผูลงทุนทั่วไป (HIDIVPLUSG)
4,070.95
2.1332
- ชนิดยูนิตลิงค (HIDIVPLUSUNIT)
240.47
2.1332
- ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (HIDIVPLUSPVD)
1.68
2.1332
• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
- ชนิดผูลงทุนทั่วไป (HIDIVPLUSG)
61.26
0.0321
- ชนิดยูนิตลิงค (HIDIVPLUSUNIT)
3.62
0.0321
- ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (HIDIVPLUSPVD)
0.03
0.0321
• คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน
- ชนิดผูลงทุนทั่วไป (HIDIVPLUSG)
204.19
0.1070
- ชนิดยูนิตลิงค (HIDIVPLUSUNIT)
12.06
0.1070
- ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (HIDIVPLUSPVD)
0.08
0.1070
• คาใชจายอื่นๆ
80.49
0.0398
- คาสอบบัญชี
50.00
0.0247
- คาภาษีเงินได
0.66
0.0003
- คาจัดพิมพและจัดสงเอกสาร
3.00
0.0015
- คาใชจายอื่นๆ
2.68
0.0013
- การโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย
ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
- การโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย
24.16
0.0119
หลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
2 คาธรรมเนียมและคาใชจายทีป่ ระมาณการไมได
ไมมี
ไมมี
รวมคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด
4,674.83
2.3121
คาธรรมเนียมนายหนาซื้อ-ขายหลักทรัพย (Brokerage Fee)
1,009.16
0.4991
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (Global Transaction Expense)
* รวมภาษีมลู คาเพิ่ม
หมายเหตุ: กรณีเรียกเก็บคาใชจายจากเงินทุนจดทะเบียน
- คาใชจายที่เรียกเก็บจริงอาจเกินเพดาน อันเนื่องมาจากบริษัทใชฐานเปนรอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
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การรับผลประโยชนตอบแทนจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ดวยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการกองทุน ไดรับขอมูลสารสนเทศเพื่อกองทุนจากบุคคล
ที่ผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว อาทิเชน บทวิเคราะหวิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม และปจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะทําการลงทุน
รวมถึงขอมูลสารสนเทศจากการไดรับเชิญ ใหรวม company visit เปนตน เพื่ อประโยชนในการจัดใหมีการวิเคราะหการลงทุน ที่
เหมาะสม ทั้งวิเคราะหในเชิงปริมาณ (Quantitative) เชน การวิเคราะหงบการเงิน เปนตน และวิเคราะหในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
เชน การวิเคราะหนโยบายของบริษัทของผูออกตราสารที่กองทุนจะไปลงทุน เปนตน รวมถึงเพื่อกําหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร
การวิเคราะหผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ การสรางกลุมสินทรัพยลงทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดับ ความ
ปลอดภัยของเงินลงทุน จึงขอเปดเผยรายชื่อบุคคลที่เปนผูใหบริการ ดังนี้
บริษัทที่ใหผลประโยชน
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
ธนาคารแบงคออฟอเมริกา
กลุมบริษัทหลักทรัพยทรีนีตี้
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย บีเอ็นพี พารีบาส พีรีกริน (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
BlackRock, Inc. (Asset management)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ
Societe Generale Group
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
Invesco Ltd.
บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
Citywire
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
Amundi Asset Management
บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ ทิสโก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส เฟรส ท บอสตัน (ประเทศไทย) จํากัด RHB Securities
บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซแบงก
บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
Wellington Asset Management Company
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
Fund Selector
ธนาคารเอชเอสบีซี
Pacific Investment Management Company
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
State Street Corporation
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) MSCI (Thailand)
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย เคทีซิมิโก จํากัด (มหาชน)
Vanguard Investments Singapore Pte Ltd
เจพี มอรแกน เชส แบงค เอ็นเอ
Commerzbank (Thailand)
ธนาคาร แอลจีที
GAM Asset Management
OCBC Securities
DWS Group
บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Allianz Global Investors
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
T. Rowe Price Group, Inc.
บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
ORIX Corporation Europe N.V.
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
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การรับผลประโยชนตอบแทนจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
กรณีการไดรับอภินันทนาการอื่น
สําหรับงวดเดือนมกราคม 2565

ดวยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการกองทุน อาจไดรับอภินันทนาการอื่น ซึ่งอาจเปนบริการ
หรือทรัพยสินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว อาทิเชน การจัดสัมมนาเพื่อให
ข อ มู ล และแนวคิ ด ต า งๆ การเดิ น ทางไปศึ ก ษาวิธี ป ฏิ บั ติ งานอั น เป น ประโยชน ต อ การบริห ารจั ด การกองทุ น การจั ด หาโปรแกรม
คอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณสื่อสาร และอุปกรณอื่นๆ ที่เปนเครื่องมือในการสงขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยที่เปน real
time บทวิเคราะห ขอมูลและสถิติตางๆ เปนตน อันเปนประโยชนทมี่ ีมูลคาในทางเศรษฐกิจตอกองทุน จึงขอเปดเผยรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ
ที่

รายชื่อ
ผูใหบริการ

ลักษณะของ
อภินันทนาการ

เหตุผล/
ประโยชนในการรับสิทธิ

1

บล.ดีบีเอส วิคเคอรส
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference call

ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

2

บมจ.หลักทรัพย
บัวหลวง

Conference call

ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

3

บล.ยูบีเอส
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference call

ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

Conference call

ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

Application

การรับขอมูลขาวสารผาน
Bloomberg Application

4

บล.เครดิต สวิส
(ประเทศไทย) จํากัด

5

บล.ไทยพาณิชย จํากัด

Conference call

ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

6

ธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด

Conference call

ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

บมจ.หลักทรัพย
ฟนันเซีย ไซรัส

Conference call

7
8
9

บมจ.หลักทรัพย
ธนชาต
Pacific Investment
Management Company

Conference call
Conference call

ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

ชื่อผูจัดการ
วัน/เดือน/ป
กองทุน
DFI Team,
GFI Team,
GEQ Team 5/01/2565
DFI Team,
GFI Team,
GEQ Team 6/01/2565
DFI Team,
DEQ Team 4/01/2565
DFI Team,
DEQ Team 7/01/2565
DFI Team,
GFI Team, 12/01/2565
DEQ Team
DFI Team,
GEQ Team,
DEQ Team 12/01/2565
DFI Team,
GEQ Team,
DEQ Team 14/01/2565
DFI Team,
GEQ Team,
DEQ Team 24/01/2565
DEQ,DFI,
ทุกวันทําการ
GEQ,GFI
DFI Team,
DEQ Team 13/01/2565
DFI Team,
DEQ Team 19/01/2565
DFI Team

13/01/2565

DFI Team

18/01/2565
20/01/2565
25/01/2565
27/01/2565

DFI Team

20/01/2565

GFI Team

20/01/2565
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ลําดับ
ที่

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายชื่อ
ผูใหบริการ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารยูโอบี
บล.ทิสโก จํากัด
บมจ.หลักทรัพย
กสิกรไทย
บมจ.หลักทรัพย
เอเซีย พลัส
บล.หยวนตา
(ประเทศไทย) จํากัด
บล.ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จํากัด
บมจ.หลักทรัพย
เคทีซิมิโก
บล.ซิตี้คอรป
(ประเทศไทย) จํากัด
บมจ.หลักทรัพย
โนมูระ พัฒนสิน
บมจ.หลักทรัพย
เกียรตินาคินภัทร

ลักษณะของ
อภินันทนาการ
Conference call
Conference call
Conference call
Conference call
Conference call
Conference call
Conference call
Conference call
Conference call
Conference call
Conference call

เหตุผล/
ประโยชนในการรับสิทธิ
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

ชื่อผูจัดการ
กองทุน

วัน/เดือน/ป

DFI Team

27/01/2565

GFI Team,
DEQ Team
GFI Team,
DEQ Team

18/01/2565

DEQ Team

5/01/2565

DEQ Team

7/01/2565

DEQ Team

10/01/2565

DEQ Team

11/01/2565

DEQ Team

13/01/2565

DEQ Team

17/01/2565

DEQ Team

20/01/2565

DEQ Team

26/01/2565

DEQ Team

28/01/2565

12/01/2565

กรณีการไดรับจัดสรรหุน
ดวยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการกองทุน ไดรับจัดสรรหุนเพื่อกองทุนจากบุคคล
ที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว อันเปนประโยชนที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจตอกองทุน โดยบริษัท
ไดกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุน จึงขอเปดเผยรายละเอียด ดังนี้
ลําดับที่
-

ชื่อยอหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรร
ไมมีรายการจัดสรร

ชื่อยอกองทุน
-

รายชือ่ ผูใหบริการ
-
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การใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน
ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดทางเว็บไซตของบริษัท
www.mfcfund.com ในเมนู “เกี่ยวกับ MFC”

รายงานการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชี
สําหรับรอบปบญ
ั ชี ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
วันที่

รายละเอียด
การลงทุนเปนไปตามนโยบายการลงทุน

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
-ไมมี-

รายชื่อผูจัดการกองทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ผูจัดการกองทุนในสวนตราสารทุนในประเทศ
ผูจัดการกองทุนในสวนตราสารหนี้ในประเทศ

ผูจัดการกองทุน
คุณศรุต สุทธิสําแดง
คุณวิภพ เฉลียวจิตติกุล
คุณวริชญ ธรรมสุจริต
คุณณัฐพงษ ขจรกิจอภิรกั ษ
คุณนรินทร จันทรเนตร
คุณรุงโรจน นิลนพคุณ
คุณทัณฑิกา นิมิตพงษ
คุณอําพร จันทรานุกลู
คุณพิพัฒน นรานันทน
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ
สําหรับรอบปบญ
ั ชี ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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14
15
16
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22
23
24
25
26
27
28
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39

รายชือ่ บุคคลที่เกีย่ วของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ออมสิน
บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปแมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท คันทรี่ กรุป แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริษัท คริปโตมายด กรุป โฮลดิ้งส จํากัด
กระทรวงการคลัง
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
บริษัท ขนสง จํากัด
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว จํากัด
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
บริษัท เบาด แอนด บียอนด จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานไรเตชะอุบล จํากัด
บริษัท เอ็มเอฟโฮลดิ้งส จํากัด
บริษัทเอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด
โดย MFH ถือหุนรอยละ 99.99
บริษัทเอ็มเอฟซี เอสโก จํากัด โดย MFH ถือหุนรอยละ 99.99
บริษัท ที่ปรึกษา เอ็มเอฟซี จํากัด โดย MFH ถือหุนรอยละ 99.99
บริษัทเมืองเอกวิสตา กอลฟ คอรส จํากัด
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชัน่ เซอรวิส จํากัด
ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี
ดร.โชคชัย อักษรนันท
นายสดาวุธ เตชะอุบล
พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
นางสาวจุฬารัตน สุธีธร
นายมงคล ลีลาธรรม
นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ
ดร.วิกรม คุมโพโรจน
นางพัชลีพร วรวิบูลยสวัสดิ์
นายจุมพล ริมสาคร

40

พลตํารวจเอกพัชรวาท วงษสุวรรณ

ลําดับ
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รายชือ่ บุคคลที่เกีย่ วของ
นายสิทธิรัตน ดรงคมาศ
นายธนโชติ รุงสิทธิวัฒน
นางพัณณรัชต บรรพโต
นายชาคริต พืชพันธ
นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร
นายกิตติคม สุทธิวงศ
นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน
นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร
นางสาวจริยา ศรีสนองเกียรติ
นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล
นายชาญวุฒิ รุงแสงมนูญ
นายพิพฒ
ั น นรานันทน
นายวิญู ศรีวิริยานนท
นางสาวนริศรา อมาตยกุล
นายอนุพงษ จันทรจิเรศรัศมี
นายกฤษฎา ฉัตรบรรยง
นางสาวรักษยา อังสนันท
นางสาวอําไพพรรณ จันทรเปลง
นายสุริยะ ปตตพงศ
นายอธิชัย วิจิตรวาณิชยพงษ
นางสาวภิญญดา พัชรเกศกุล
นายประสงค เทศมาสา
นางสาวศุภกัญญา ลักษณเกียรติ
นางสาวศศิวิมล สิงหเงิน
นายทศพร พรวัฒนศิริกุล
ดร.พรชัย ฐีระเวช
นายสมเมธ รังคกูลนุวัฒน
นายบิน วีริงกา
นางสาวอําพร จันทรานุกูล
นายณัฐพงษ ขจรกิจอภิรักษ
นายนรินทร จันทรเนตร
นายรุงโรจน นิลนพคุณ
นายวริชญ ธรรมสุจริต
นายวิภพ เฉลียวจิตติกุล
นายศรุต สุทธิสําแดง
หุนสามัญ ธนาคารอิสลาม แหงประเทศไทย
บริษัทเนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จํากัด
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่
7/364/64
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอราวัณ โฮเทล
โกรท
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ
สําหรับรอบปบญ
ั ชี ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
ลําดับ
รายชือ่ บุคคลที่เกีย่ วของ
81 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราช
อินดัสเตรียล
82 กองทุนรวมโครงสรางพืน้ ฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย
83 ทรัสตเพือ่ การลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เอส ไพรม โกรท
84 กองทุนรวมโครงสรางพิ้นฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต
จัสมิน
85 กองทุนรวมโครงสรางพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
86 บริษัท ทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)
87 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 44/91/2563

ลําดับ
รายชือ่ บุคคลที่เกีย่ วของ
88 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 31/182/2563
89
90

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 3/364/2563
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 36/182/2563

91

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 11/91/64

92
93

หุนบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 12/364/63

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