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สารจากบริษทัจัดการ 

เรียน  ผูถือหนวยลงทนุ 
 กองทุนเปดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรตี ้ดิวิเดนด ฟนด 

 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําสงรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุนเปด 

เอ็มเอฟซี พร็อพเพอรตี้ ดิวิเดนด ฟนด สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 มายังผูถือ
หนวยลงทุนทุกทาน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ไดมอบความไววางใจใหบริษัทเปนผูบริหารเงินลงทุนของทาน 
โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณดวยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของ   
ผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 
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ความเหน็ของบริษัทจัดการเก่ียวกับการลงทุน 

สําหรับรอบหกเดือนแรก ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ภาวะตลาดตราสารทุน 
ในรอบบัญชีของกองทุน นับตั้งแต 1 ต.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 65 ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ิมข้ึนจากระดับ 1,605.68 จุด มาปดท่ี

ระดับ 1,695.24 จุด หรือเปนการเพ่ิมข้ึน 5.58% มีปริมาณการซ้ือขายเฉลี่ยตอวันอยูท่ีระดับ 84,744.56 ลานบาท โดยมีนักลงทุนตางชาติ 
บัญชีหลักทรัพย เปนผูซ้ือสุทธิมูลคา 138,992.07 ลานบาท และ 1,997.09 ลานบาท ตามลําดับ ขณะท่ีนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนราย
ยอย เปนผูขายสุทธิมูลคา 118,559.89 ลานบาท และ 22,429.26 ลานบาท ตามลําดับ 

เดือนตุลาคม เปนเดือนท่ีตลาดหุนไทยปรับตัวสูงข้ึนในชวงแรก กอนท่ีจะลงตลอดท้ังเดือนหลังจากน้ัน  โดยดัชนีปดท่ี  1,623.43 
จุด เพิ่มข้ึน 1.11% (+17.75 จุด) และมีปจจัยสําคัญท่ีเกิดข้ึนตอไปน้ี Bond yield สหรัฐฯ ปรับข้ึนอยูในระดับสูง โดยเฉพาะรุนระยะสั้น 
หลังคาดการณเงินเฟอในตลาดปรับตัวสูงข้ึน จนนํามาถึงการปรับข้ึนคาดการณดอกเบี้ย Fed ในอนาคต ท่ีประชุมกลุม OPEC และพันธมิตร 
มีมติคืนกําลังการผลิตเขาสูตลาดอีกวันละ 4 แสนบารเรลในเดือนพฤศจิกายน ระดับท่ีต่ําน้ี สงผลใหตลาดนํ้ามันยังอยูในสภาวะ Supply 
deficit และทําใหราคานํ้ามันดิบปรับตัวสูงข้ึน เปนปจจัยประคับประคองหุนกลุม Oil & Gas รวมถึง SET Index ตลอดท้ังเดือน ดัชนีความ
เช่ือมั่นผูบริโภคของไทยประจําเดือนกันยายน ปรับตัวดีขึ้นเปนครั้งแรกในรอบ 7 เดือน ภายหลังสถานการณ COVID-19 ในประเทศเริ่มดีขึ้น 
การแถลงของนายกฯ ใหมีการเปดประเทศตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายนน้ี สงผลตอความคาดหวังเชิงบวกตอการทองเท่ียว และทําใหเงินบาท
เริ่มทยอยปรับตัวแข็งคา ธปท. ประกาศผอนคลายหลักเกณฑการ LTV เปนการช่ัวคราว โดยกําหนดใหเพดานอัตราสวนเงินใหสินเช่ือตอ
มูลคาหลักประกัน (LTV ratio) เปนรอยละ 100 หุนกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยปรับตัว Outperform มากท่ีสุด รับขาวดีการปรับเกณฑ 
LTV ใหมของธปท. ในขณะท่ีหุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว Underperform มากท่ีสุด จากการปรบัลงของหุน DELTA เปนสําคัญ 

เดือนพฤศจิกายน เปนเดือนท่ีตลาดหุนไทยไตระดับข้ึนในชวงแรก กอนท่ีจะปรับลงแรงในชวงปลายเดือนมาปดท่ี 1,568.69 จุด 
ลดลง 3.37% และมีปจจัยสําคัญท่ีเกิดข้ึนตอไปน้ี ไทยรายงานดัชนีเช่ือมั่นผูบริโภคเดือนตุลาคมดีข้ึนตอเน่ือง และทําระดับสูงสุดในรอบ 5 
เดือน รายงานตัวเลข GDP ของไทยไตรมาส 3/2564 หดตัว 0.3% YoY และหดตัว 1.1% QoQ ดีกวาท่ีตลาดคาดการณไว กนง. คาดการณ
วาในชวงถัดไป ตลาดแรงงาน การบริโภค และการทองเท่ียวจะเริ่มฟนตัว ตลท. เตรียมปรับเกณฑสภาพคลองในการจัดทําดัชนี 
SET50/SET100 โดยคํานึงถึงหุนท่ีเคยเขาขายมาตรการกํากับการซ้ือขาย ซ่ึงจะสงผลใหหุนขนาดใหญ เชน DELTA ถูกถอดออกจากดัชนี 
SET50/SET100 รอบถัดไปโดยทันที สหรัฐฯ เตรียมระบายนํ้ามันดิบ 50 ลานบารเรลออกจากคลังสํารองทางยุทธศาสตร โดยรวมมือกับ UK 
จีน ญี่ปุน เกาหลีใต และอินเดีย เพื่อชะลอการพุงขึ้นของราคานํ้ามัน นักลงทุนกลับมากังวลกับสถานการณ COVID-19 ท่ัวโลกอีกครั้ง หลังมี
การระบาดรอบใหมในยุโรป และมีการตรวจพบสายพันธุใหมท่ีแอฟริกา หุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว Outperform มากท่ีสุด หลังได 
Sentiment เชิงบวกจากเงินบาทท่ีออนคา ในขณะท่ีหุนกลุมปโตรเคมีปรับตวั Underperform มากท่ีสุด จากความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอ
ตัว หลังมกีารแพรระบาดของโรคโควิดสายพันธุใหม ‘โอไมครอน’ 

เดือนธันวาคม เปนเดือนท่ีตลาดหุนไทยไตระดับข้ึนมาปดท่ี  1,657.62 จุด เพ่ิมข้ึน 5.7% และมีปจจัยสําคัญท่ีเกิดข้ึนตอไปน้ี
ปญหา Supply chain disruption ท่ัวโลกทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนอีกครั้ง หลังมีการแพรระบาดของโควิดสายพันธุ Omicron สงผลใหคา
ขนสงตางๆ รวมถึงเงินเฟอปรับสูงข้ึน หลายประเทศในยุโรปเริ่มหันมาใชมาตรการ Lockdown ท่ีเขมขนมากข้ึน เพื่อจํากัดการแพรระบาด
ของ Omicron Fed มีมติเพิ่มอัตราเรงการลดวงเงิน QE เปน 30,000 ลานเหรียญฯตอเดือน ซ่ึงจะทําใหโครงการ QE สิ้นสุดลงในเดือน
มีนาคมปหนา และยังไดขยับ Dot plots ปหนาข้ึนเพื่อสะทอนการข้ึนดอกเบี้ยนโยบาย 3 ครั้ง แตถือเปนสิ่งท่ีอยูในคาดการณของตลาดอยู
แลว ยอดสงออกของไทยเดือนพฤศจิกายนออกมาโตสูงถึง 25% โดยเฉพาะสินคาอาหารท่ีไดประโยชนจาก WFH ผลการประชุมกนง. 
ออกมาในโทน Dovish พอสมควร พรอมท้ังยังมีการปรับเพิ่มประมาณการฝงการบริโภคภาคเอกชน และการสงออกสินคา Fund flow มี
สัญญาณท่ีดีข้ึนตอเน่ืองในชวงปลายป หลังไทยสามารถท่ีจะควบคุมการแพรระบาดของโควิดไดดี หุนกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ปรับตัว Outperform มากท่ีสุด ตามการปรับตัวข้ึนของหุน ADVANC เปนสําคัญ ในขณะท่ีหุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว 
Underperform มากท่ีสดุ ตามหลังหุน DELTA ท่ีเตรียมถูกถอดออกจากดัชนี SET50 และ SET100 

เดือนมกราคม เปนเดือนท่ีตลาดหุนไทยแกวงทรงตัว มาปดท่ีระดับ  1,648.81 จุด เปลี่ยนแปลงแค -0.5% โดยมีปจจัยสําคัญท่ี
เกิดขึ้นตอไปน้ี FOMC Minute บงช้ีวา Fed มีแนวโนม Aggressive มากข้ึน โดยประเด็นใหมท่ีเริ่มมีนํ้าหนักมากข้ึน ไดแก แนวโนมการลด
ขนาด Balance sheet ในปน้ี ความชัน Yield curve ของสหรัฐฯ แบนราบอยางตอเน่ือง สวนทางกับของไทยท่ียังคงยืนอยูไดในระดับสูง 
หุนกลุม Value ท่ัวโลกปรับตัว Outperform หุนกลุม Growth อยางชัดเจนในเดือนน้ี หลัง Bond yield สหรัฐฯเรงตัวข้ึนอยางตอเน่ือง 
ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเปนครั้งแรกนับตั้งแตเดือนเมษายน ป 2563 ในเดือนมกราคม นักลงทุน
ตางชาติซ้ือสุทธิตราสารหน้ีและหุนไทยไป 8.1 และ 1.4 หมื่นลานบาท ตามลําดับ IMF ปรับลดคาดการณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปน้ี
ลงจากเดิมท่ี 4.9% มาอยูท่ี 4.4% แตปรับการเติบโตปหนาข้ึนเล็กนอยจาก 3.6% เปน 3.8% ผลการประชุม FOMC คอนขางยืนยันตอการ
ปรับข้ึนดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมีนาคม แตยังไมมีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับการลดขนาดงบดุล หุนกลุมธนาคารพาณิชยปรับตัว 
Outperform มากท่ีสุด ตามกระแสการโยกยายเม็ดเงินเขาสูหุน Value ในขณะท่ีหุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว Underperform มากท่ีสุด 
จากแรงขายหุนกลุม Growth และ Technology ท่ัวโลก 

เดือนกุมภาพันธ เปนเดือนท่ีตลาดหุนไทยปรับตัวข้ึนเล็กนอย 2.2% มาปดท่ีระดับ 1,685.18 จุด โดยมีปจจัยสําคัญท่ีเกิดข้ึน
ตอไปน้ี ท่ีประชุมกลุม OPEC และพันธมิตร มีมติใหเพิ่มกําลังการผลิตนํ้ามันเขาสูตลาดอีกวันละ 4 แสนบารเรล ในเดือนมีนาคมท่ีจะถึงน้ี  
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ตัวเลขตลาดแรงงานสหรฐัฯ เดือนมกราคม ออกมาคอนขางแข็งแกรง โดยท้ังการจางงานนอกภาคเกษตรและคาจางรายช่ัวโมงปรับตัวสูงข้ึน
มากกวาท่ีตลาดคาดการณไว กระทรวงพาณิชยรายงานตัวเลขเงินเฟอท่ัวไปประจําเดือนมกราคมปรับเพิ่มข้ึนถึง 3.2% สูงกวาท่ีตลาดคาดท่ี 
2.5% ผลการประชุม กนง. พบวา ธปท. ยังคงใหนํ้าหนักกับการสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจเปนสําคัญ ตัดขอกังวลในตลาดบางสวน
ท่ีวา ระดับเงินเฟอท่ีสูงขึ้นมาตอนน้ีจะกอใหเกิดการเรงเขมงวดนโยบายการเงินในชวงถัดไป ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภคของไทยเดือนมกราคม
ปรับลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน นาย Vladimir Putin ปธน.ของรัสเซียไดออกแถลงการณและลงนามรับรองสถานะการเปนรัฐอิสระของ 
2 แควนกบฏยูเครน ซ่ึงไดแก Donetsk และ Luhansk ครม.มีมติเลื่อนยกเลิก UCEP จายคารักษาผูปวย COVID-19 แบบไมมีกําหนด หุน
กลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว Outperform มากท่ีสุด ตามหลังการปรับตัวข้ึนของหุน DELTA ในขณะท่ีหุนกลุมธุรกิจการเกษตรปรับตัว 
Underperform มากท่ีสุด ตามหลังการปรับตัวลงของหุน STA และ GFPT 

เดือนมีนาคม เปนเดือนท่ีตลาดหุนไทยปรับตัวข้ึน 0.6% มาปดท่ีระดับ  1695.24 จุด โดยมีปจจัยสําคัญท่ีเกิดข้ึนตอไปน้ีMSCI 
และ FTSE ตัดสินใจถอดรัสเซียออกจากการคํานวณดัชนีสําคัญท้ังหมด รวมถึงดัชนีในกลุม Emerging market ราคานํ้ามันดิบ Brent ขึ้นไป
ทําจุดสงูสุดในรอบ 13 ปท่ีระดับ 139 เหรียญฯ ตอบารเรล กระทรวงพาณิชยรายงานตัวเลขเงินเฟอท่ัวไปของไทยเดือนกุมภาพันธขยายตัวท่ี
ระดับ 5.3% ถือเปนระดับสูงสุดนับตั้งแตป 2008 ซาอุฯ ประกาศตัวเลข OSP มายังทวีปเอเชียเดือนเมษายนพบสวนตางเมื่อเทียบกับราคา
นํ้ามันดิบ Oman/Dubai ปรับตัวสูงข้ึนสูระดับ All-time high ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภคของไทยเดือนกุมภาพันธปรับลดลงเปนเดือนท่ี 2 
ติดตอกัน และอยูต่ําสุดในรอบ 5 เดือน ECB มีมติจะทยอยลดการซ้ือสินทรัพยลงตั้งแตเดือนพฤษภาคมน้ี และอาจถึงขั้นยุติโครงการดังกลาว
ภายในไตรมาสท่ี 3  จีนประกาศสั่งล็อกดาวน 17 ลานคนในเมืองเซินเจิ้น S&P Ratings ประกาศปรับลดอันดับความนาเช่ือถือของธนาคาร
พาณิชยไทย 4 แหง หุนกลุมการแพทยปรับตัว Outperform มากท่ีสุด จากการเปนหลุมหลบภัยตอแรงกดดันเงินเฟอ ในขณะท่ีหุนกลุม
ธุรกิจการเกษตรปรับตัว Underperform มากท่ีสุด ตามหลังการปรับตัวลงของหุน GFPT 

ภาวะตลาดตราสารหนี ้
สําหรับป 2564 เศรษฐกิจท่ัวโลกมีแนวโนมฟนตัวท่ัวโลก จากการฉีดวัคซีนท่ีเริ่มแพรหลายในหลายประเทศ โดยเฉพาะ

สหรัฐอเมรกิา รวมท้ังการฟนตัวอยางแข็งแกรงในตลาดแรงงาน และการปรับตัวข้ึนของราคาพลังงานในชวงครึ่งปหลังของป 2563 สงผลใหมี
แนวโนมของอัตราเงินเฟอเรงตัวข้ึนอยางตอเน่ือง และภาวะทางการเงินท่ีเริ่มตึงตัวข้ึนจากการลดขนาดการใชมาตรการทางการเงินใน
ประเทศหลักหลายประเทศ สงผลกระทบกดดันอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลใหปรับตัวข้ึนในหลายประเทศ สําหรับการฟนตัวของ
เศรษฐกิจไทยเปนการฟนตัวสลับชะลอตัวจากการแพรระบาดของโควิด-19 ในหลายระลอก เน่ืองจากการฟนตัวของไทยมีความจําเปนตอง
พึ่งพาการทองเท่ียวและการบริโภคภายในประเทศในระดับสูง การใชมาตรการเพ่ือควบคุมการแพรระบาดท่ีเขมงวดมากข้ึนสงผลกระทบ
โดยตรงตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามในไตรมาส 4/64 แนวโนมการฟนตัวทางเศรษฐกิจเริ่มชัดเจนมากข้ึนจากนโยบายการเปด
เมือง แตยังคงอยูภายใตความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโควิดสายพันธุโอไมครอน สําหรับเศรษฐกิจไทยป 2565 มีแนวโนมขยายตัวราว 
3.5% เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยยังคงเปนการฟนตัวภายใตความเสี่ยงของการแพรระบาดของโควิดสายพันธุโอไมครอนอยู แตอัตราการ
ฉีดวัคซีนท่ีอยูในระดับสูงจะชวยใหมาตรการในการควบคุมการแพรระบาดเปนไปอยางผอนคลายเมื่อเทียบกับการระบาดครัง้กอนๆ  

สําหรับป 2565 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัวอยางชัดเจนข้ึนท่ีระดับ 3.5%-4.5% โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวท่ีดีข้ึน
ของอุปสงคภาคในประเทศ อันเน่ืองมาจากการผอนคลายมาตรการในการควบคุมการแพรระบาดและความคืบหนาในการฉีดวัคซีนใน
ประเทศ แนวโนมการฟนตัวของภาคการทองเท่ียวภายใตนโยบาย Test and Go การขยายตัวอยางตอเน่ืองของเศรษฐกิจโลกและปริมาณ
การคาโลกของกลุมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลัก รวมท้ังแรงขับเคลื่อนจากการเบิกจายภาครัฐ แตอยางไรก็ตามแนวโนมในการฟนตัวดังกลาว
ยังคงมีความไมแนนอนจากการแพรระบาดของ COVID-19 สายพันธุ โอไมครอน แรงกดกันจากอัตราเงินเฟอท่ีเริ่มเรงตัวสูงข้ึนจากราคา
พลังงานและราคาอาหารสด เงื่อนไขฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจภายใตแรงกกดดันท่ีตลาดแรงงานยังฟนตัวไมเต็มท่ี ปญหา
ชะงักงันของหวงโซอุปทานโลกท่ีมีแนวโนมยืดเย้ือ และความไมแนนอนประเด็นความขัดแยงระหวางยูเครนและรัสเซียท่ีกดดันราคาสินคา
โภคภัณฑและโลหะ ซ่ึงกดดันใหอัตราเงินเฟอเรงตัวอยางตอเน่ืองและอาจสงผลเชิงลบตอทาทีการใชนโยบายทางการเงินของสหรัฐท่ีตึงตัว
มากขึ้นอีกในอนาคตได 

ดานการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหน้ีไทยชวงตุลาคม 2564 ถึงมีนาคม 2565 พบวาเสนอัตราผลตอบแทนโดยรวมปรับตัวสงูข้ึนทุก
ชวงอายุ ท้ังน้ีปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการเคลื่อนไหวของตลาดคือ แนวโนมการฟนตัวทางเศรษฐกิจโลก และอัตราเงินเฟอท่ีเรงตัวข้ึนอยาง
ตอเน่ือง สงผลใหเกิดความกังวลท่ีธนาคารกลางของประเทศหลักอาจะใชนโยบายทางการเงินแบบผอนคลายท่ีตึงตัวเร็วข้ึน แตอยางไรก็ตาม
สําหรับดานอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีแนวโนมคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวท่ี 0.5% ตลอดท้ังป ถึงแมวากลุมประเทศพัฒนาแลวจะมี
แนวโนมในการลดการใชนโยบายทางการเงินเร็วขึ้น ท้ังน้ีเพื่อสนับสนุนการฟนตัวทางเศรษฐกิจไทยท่ียังคงมีความไมแนนอนสูงหลายดาน 

สําหรับ กองทุนเปดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรตี้ ดิวิเดนด ฟนด (M-PROP DIV) มีนโยบายลงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว โดยมีอัตราสวนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอย
ละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน สําหรับเงินสวนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารแหงหน้ี เงินฝากธนาคาร หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานประกาศกําหนด ดวยเหตุน้ีกองทุนฯจึงไดรับผลกระทบจากความผันผวน
ของตลาดตราสารหน้ีไทยคอนขางนอยและไดรับประโยชนจากการปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบาย 



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรต้ี ดิวิเดนด ฟนด : M-PROP DIV  

    
  

รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงินและการกอภาระผูกพัน 

รายละเอยีดการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

    หลักทรัพย ชื่อยอ จํานวนหุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย   (บาท)   

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ     3,555,262,728.65 94.90 

หุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ     66,201,448.00 1.77 

 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

        บริษัท แลนดแอนดเฮาส จาํกดั (มหาชน) LH 2,294,200 21,794,900.00 0.58 

    บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) WHA 3,689,600 12,470,848.00 0.33 

    บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จาํกัด (มหาชน) AP 762,400 8,386,400.00 0.22 

    บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) SPALI 287,200 6,232,240.00 0.17 

  บริการรับเหมากอสราง         

    บริษัท ช.การชาง จํากดั (มหาชน) CK 638,900 12,905,780.00 0.34 

    
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคช่ัน 
จํากดั (มหาชน) 

STEC 329,200 4,411,280.00 0.12 

หนวยลงทนุ     3,489,061,280.65 93.14 

    
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชาอสังหาริมทรพัย 
CPN รีเทล โกรท 

CPNREIT 30,570,605 626,697,402.50 16.73 

    

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยและสิทธิการ
เชาอสังหารมิทรัพยเพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส 
พร็อพเพอรตี ้

FTREIT 40,142,070 473,676,426.00 12.64 

    

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยและสิทธิการ
เชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

WHART 41,690,345 462,762,829.50 12.35 

    
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยและสิทธิการเชาโลตสัส  
รีเทล โกรท 

LPF 29,323,928 416,399,777.60 11.12 

    ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยอิมแพ็คโกรท IMPACT 16,907,358 289,115,821.80 7.72 

    กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล DIF 12,806,555 180,572,425.50 4.82 

    
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต 
จัสมิน 

JASIF 16,351,227 179,863,497.00 4.80 

    
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชาอสังหาริมทรพัย
โกลเดนเวนเจอร 

GVREIT 10,969,400 107,500,120.00 2.87 

    
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชาอสังหาริมทรพัย 
แอล เอช โฮเทล 

LHHOTEL 11,146,940 93,076,949.00 2.48 

    
กองทุนรวมสิทธกิารเชาอสังหารมิทรัพย ซี.พี.ทาวเวอร 
โกรท 

CPTGF 9,910,700 84,240,950.00 2.25 

    

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยและสิทธิการ
เชาอสังหารมิทรัพย เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 

AIMIRT 6,067,566 78,271,601.40 2.09 

    
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชาอสังหาริมทรพัย 
เอส ไพรม โกรท 

SPRIME 9,737,900 68,652,195.00 1.83 

    
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชาอสังหาริมทรพัย 
บัวหลวง ออฟฟศ 

B-WORK 6,409,700 66,019,910.00 1.76 

    
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชาอสังหาริมทรพัย 
เหมราช 

HREIT 7,160,499 62,296,341.30 1.66 

    
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชาอสังหาริมทรพัย 
ภิรัชออฟฟศ 

BOFFICE 7,040,349 59,490,949.05 1.59 

    

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยและสิทธิการ
เชาไทยแลนด ไพรม พร็อพเพอรตี ้

TPRIME 6,441,700 53,466,110.00 1.43 



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรต้ี ดิวิเดนด ฟนด : M-PROP DIV  

    
  

       
    หลักทรัพย ชื่อยอ จํานวนหุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย   (บาท)   

    กองทุนรวมสิทธกิารเชาอสังหารมิทรัพยฟวเจอรพารค FUTUREPF 3,328,200 47,593,260.00 1.27 

    
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชาอสังหาริมทรพัย 
ไอเน็ต 

INETREIT 3,168,700 38,658,140.00 1.03 

    
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชาอสังหาริมทรพัย 
อัลไล 

ALLY 5,528,800 38,148,720.00 1.02 

    
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชาอสังหาริมทรพัย  
เคทีบีเอสที มิกซ 

KTBSTMR 3,024,400 29,336,680.00 0.78 

    

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย แกรนด รอยัล 
ออคิด โฮสพีทาลติี้ ท่ีมีขอตกลงในการซ้ือคืน 

GROREIT 1,619,700 15,792,075.00 0.42 

    
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยและสิทธิการ
เชาดุสิตธานี 

DREIT 1,404,000 7,862,400.00 0.21 

    กองทุนรวมสิทธกิารเชาอสังหารมิทรัพยควอลิตี ้เฮาส QHPF 478,500 5,119,950.00 0.14 

    
กองทุนรวมสิทธกิารเชาอสังหารมิทรัพย CPN คอม
เมอรเชียล โกรท 

CPNCG 367,500 4,446,750.00 0.12 

    กองทุนรวมสิทธกิารเชาอสังหารมิทรัพยสนามบินสมุย SPF 5,913,000 0.00 0.00 

เงินฝากธนาคาร     216,466,155.92 5.78 

ทรัพยสนิอ่ืน     331,909.24 0.01 

หนี้สินอ่ืน     (25,866,751.82) (0.69) 

มูลคาทรัพยสนิสทุธ ิ     3,746,194,041.99 100.00 

มูลคาทรัพยสนิสทุธิตอหนวยลงทนุ     11.9887 บาท 

       สินทรัพยสุทธิที่คํานวณแยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน       

  ชนิดเพื่อการลงทนุ MPDIVMF   3,630,903,282.32 บาท 

  ชนิดเพื่อการออม MPDIVSSF   4,525,154.57 บาท 

  ชนิดยูนิตลิงค MPDIVUNIT   423,048.07 บาท 

  ชนิดกองทุนสาํรองเลี้ยงชพี MPDIVPVD   110,342,557.03 บาท 

              

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิน้ป (หนวย) แยกตามประเภทผูถือหนวยลงทนุ    

  ชนิดเพื่อการลงทนุ MPDIVMF   303,126,965.7680 หนวย 

  ชนิดเพื่อการออม MPDIVSSF   368,418.9615 หนวย 

  ชนิดยูนิตลิงค MPDIVUNIT   34,184.0524 หนวย 

  ชนิดกองทุนสาํรองเลี้ยงชพี MPDIVPVD   8,946,048.6788 หนวย 

              

สินทรัพยสุทธิตอหนวยที่คํานวณแยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน       

  ชนิดเพื่อการลงทนุ MPDIVMF   11.9781 บาท/หนวย 

  ชนิดเพื่อการออม MPDIVSSF   12.2826 บาท/หนวย 

  ชนิดยูนิตลิงค MPDIVUNIT   12.3756 บาท/หนวย 

  ชนิดกองทุนสาํรองเลี้ยงชพี MPDIVPVD   12.3342 บาท/หนวย 

หมายเหต:ุ บริษัทจัดการไดคํานวณมูลคาหลกัทรัพยของกองทุน  โดยใชวิธีการคํานวณตามหลกัเกณฑของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุรวม 

ณ วันที ่31 มีนาคม 2565 

 

% ตามชวงเวลา % ตอป 
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ต้ังแตจัดต้ัง 
3 เดือน 6 เดือน 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป (18 ต.ค. 2556) 

ชนิดเพ่ือการลงทุน (MPDIVMF) -2.27 -1.56 -2.70 -6.04 1.79 N/A 5.25 
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) (1) -2.03 -0.51 0.55 -4.32 2.74 N/A 4.72 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 10.39 9.27 9.52 14.69 11.82 N/A 9.82 
ความผันผวนของตัวชี้วัด 9.62 8.52 9.09 14.88 11.89 N/A 9.87 

 

 

% ตามชวงเวลา % ตอป 
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง เร่ิมคํานวณ NAV 

3 เดือน 6 เดือน 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป (1 ก.ค. 2563) 

ชนิดเพ่ือการออม (MPDIVSSF) -2.27 -1.56 -2.69 N/A N/A N/A -7.85 
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) (1) -2.03 -0.51 0.55 N/A N/A N/A -4.48 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 10.39 9.27 9.52 N/A N/A N/A 11.81 
ความผันผวนของตัวชี้วัด 9.62 8.52 9.09 N/A N/A N/A 11.34 

 

 

% ตามชวงเวลา % ตอป 
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง เร่ิมคํานวณ NAV 

3 เดือน 6 เดือน 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป (7 ส.ค. 2563) 

ชนิดยูนิตลิงค (MPDIVUNIT) -2.27 -1.56 -2.70 N/A N/A N/A -3.77 
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) (1) -2.03 -0.51 0.55 N/A N/A N/A 0.07 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 10.39 9.27 9.52 N/A N/A N/A 11.82 
ความผันผวนของตัวชี้วัด 9.62 8.52 9.09 N/A N/A N/A 11.32 

 

 

% ตามชวงเวลา % ตอป 
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง เร่ิมคํานวณ NAV 

3 เดือน 6 เดือน 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป (26 พ.ย. 2563) 

ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
(MPDIVPVD) 

-2.27 -1.57 -2.70 N/A N/A N/A -3.41 

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) (1) -2.03 -0.51 0.55 N/A N/A N/A 0.33 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 10.39 9.27 9.52 N/A N/A N/A 11.51 
ความผันผวนของตัวชี้วัด 9.62 8.52 9.09 N/A N/A N/A 11.11 

หมายเหต:ุ 
(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรสัตเพือ่การลงทุนในอสังหารมิทรัพย (PF&REIT Total Return Index) 
(2) ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกินหน่ึงปจะแสดงเปนผลตอบแทนตอป 

- เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนสิ่งท่ียืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 
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รายงานสรุปจํานวนเงนิลงทนุในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทนุ 

ณ วันที ่31 มีนาคม 2565 

  กลุมของตราสาร มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย - - 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือ    
บริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง 
หรือผูค้ําประกัน 216,466,155.92 5.78 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 
(Investment Grade) - - 

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถ 
ลงทุนได (Investment Grade) หรือตราสารท่ีไมไดรับการจัดอันดับ 
ความนาเชื่อถือ - - 

 สัดสวนสูงสุด (Upper limit) ท่ีบริษัทจัดการคาดวาจะลงทุนในกลุม (ง) เทากับ  15  %NAV 

 
 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 

ณ วันที ่31 มีนาคม 2565 

ประเภท ผูออก 
 

ผูคํ้า/ 
ผูรับรอง/ 
ผูสลกัหลัง 

วันครบ
กําหนด 

อันดับความ 
นาเชื่อถือ 

มูลคาหนาตั๋ว 
(บาท) 

 

มูลคาตาม 
ราคาตลาด 

(บาท) TRIS FITCH 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) - - -  AAA  - 190,802,850.37  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) - - -  AA+  - 25,663,305.55  

 
 
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR)* 

ณ วันที ่31 มีนาคม 2565 

PTR  =  0.0255 เทา    

* ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซ่ึงคํานวณจากมูลคาท่ีต่ํากวาระหวาง
ผลรวมของมูลคาการซ้ือทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผานมา 
หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 
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รายละเอียดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

สําหรับรอบหกเดือนแรก ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ชื่อบริษัท คานายหนา อัตราสวน (%) 
1 บริษัทหลักทรัพย พาย จํากัด (มหาชน) 329,877.48 55.17 
2 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 141,368.30 23.64 
3 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 58,928.26 9.86 
4 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 35,343.65 5.91 
5 บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) 16,037.78 2.68 
6 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 8,175.68 1.37 
7 บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 5,752.65 0.96 
8 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1,640.05 0.27 
9 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 406.77 0.07 
10 บริษัทหลักทรัพยเครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 276.74 0.05 
11 คานายหนาท่ีเหลือ 74.20 0.01 
 รวมคานายหนาทั้งหมด 597,881.61 100.00 
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คาใชจายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบหกเดือนแรก ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2565 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน * 
หนวย : พันบาท 

รอยละของ 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 

1  คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได   
• คาธรรมเนียมการจัดการ   

- ชนิดเพ่ือการลงทุน (MPDIVMF) 20,563.39 0.5335 
- ชนิดเพ่ือการออม (MPDIVSSF) 21.43 0.5335 
- ชนิดยูนิตลิงค (MPDIVUNIT) 2.42 0.5335 
- ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (MPDIVPVD) 586.40 0.5335 

• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   
- ชนิดเพ่ือการลงทุน (MPDIVMF) 616.90 0.0160 
- ชนิดเพ่ือการออม (MPDIVSSF) 0.64 0.0160 
- ชนิดยูนิตลิงค (MPDIVUNIT) 0.07 0.0160 
- ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (MPDIVPVD) 17.59 0.0160 

• คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน   
- ชนิดเพ่ือการลงทุน (MPDIVMF) 2,056.34 0.0534 
- ชนิดเพ่ือการออม (MPDIVSSF) 2.14 0.0534 
- ชนิดยูนิตลิงค (MPDIVUNIT) 0.24 0.0534 
- ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (MPDIVPVD) 58.64 0.0534 

• คาใชจายอ่ืนๆ 406.62 0.0102 
- คาสอบบัญช ี 29.92 0.0008 
- คาภาษีเงินได 45.92 0.0012 
- คาจัดพิมพและจัดสงเอกสาร 90.09 0.0023 
- คาประกาศทางสือ่สิ่งพิมพ 208.51 0.0053 
- การโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย 

ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 
- - 

- การโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย 
หลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

32.18 0.0008 

2  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไมได ไมมี ไมมี 
รวมคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 24,332.83 0.6131 

คาธรรมเนียมนายหนาซ้ือ-ขายหลักทรัพย (Brokerage Fee) 597.88 0.0151 
คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพยตางประเทศ (Global Transaction Expense) - - 

* รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

หมายเหตุ:  กรณีเรียกเก็บคาใชจายจากเงินทุนจดทะเบียน 
- คาใชจายท่ีเรียกเก็บจริงอาจเกินเพดาน อันเนื่องมาจากบริษัทใชฐานเปนรอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
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การรับผลประโยชนตอบแทนจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ดวยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการกองทุน ไดรับขอมูลสารสนเทศเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ี
เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว อาทิเชน บทวิเคราะหวิจัยภาพรวมเศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม และปจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจท่ีจะทําการลงทุน 
รวมถึงขอมูลสารสนเทศจากการไดรับเชิญใหรวม company visit เปนตน เพ่ือประโยชนในการจัดใหมีการวิเคราะหการลงทุนท่ี
เหมาะสม ท้ังวิเคราะหในเชิงปริมาณ (Quantitative) เชน การวิเคราะหงบการเงิน เปนตน และวิเคราะหในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
เชน การวิเคราะหนโยบายของบริษัทของผูออกตราสารท่ีกองทุนจะไปลงทุน เปนตน รวมถึงเพ่ือกําหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร 
การวิเคราะหผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ การสรางกลุมสินทรัพยลงทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดับความ
ปลอดภัยของเงินลงทุน จึงขอเปดเผยรายชื่อบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ ดังนี้ 

บริษัททีใ่หผลประโยชน 
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) กลุมบริษัทหลักทรัพยทรีนีตี ้
ธนาคารแบงคออฟอเมริกา บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย บีเอ็นพ ีพารีบาส พีรีกริน (ประเทศไทย) จํากัด ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
BlackRock, Inc. (Asset management) บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด Societe Generale Group 
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ 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 จาํกัด 
บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส เฟรสท 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 ฟนนัเซีย 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 กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) MSCI (Thailand) 
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด  
บริษัทหลักทรัพย เคทีซิมิโก จํากัด (มหาชน) Vanguard Investments Singapore Pte Ltd 
เจพ ีมอรแกน เชส แบงค เอ็นเอ Commerzbank (Thailand) 
ธนาคาร แอลจีท ี 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) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด บริษัทหลักทรัพย พาย จํากัด (มหาชน) 
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การรับผลประโยชนตอบแทนจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

กรณีการไดรับอภินันทนาการอื่น 
สําหรับงวดเดือนมีนาคม 2565 

ดวยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการกองทุน อาจไดรับอภินันทนาการอ่ืนซ่ึงอาจเปนบริการ
หรือทรัพยสินเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว อาทิเชน การจัดสัมมนาเพ่ือให
ขอมูลและแนวคิดตางๆ การเดินทางไปศึกษาวิธีปฏิบัติงานอันเปนประโยชนตอการบริหารจัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณสื่อสาร และอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเปนเคร่ืองมือในการสงขอมูลการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีเปน real 
time บทวิเคราะห ขอมูลและสถิติตางๆ เปนตน อันเปนประโยชนท่ีมีมูลคาในทางเศรษฐกิจตอกองทุน จึงขอเปดเผยรายละเอียด ดังนี้ 

ลําดบั
ที ่

รายชื่อ 
ผูใหบริการ 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 
ประโยชนในการรับสิทธ ิ

ชื่อผูจัดการ 
กองทุน 

วัน/เดือน/ป 

1 
บมจ.หลักทรพัย 
ฟนันเซีย ไซรัส 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team, 
DEQ Team 

01/03/2565 
24/03/2565 
31/03/2565 

2 ธนาคาร แอลจีที Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
GFI Team, 
GEQ Team 

02/03/2565 
08/03/2565 

3 
บล.ยูบีเอส  
(ประเทศไทย) 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
GFI Team, 
GEQ Team 

02/03/2565 
23/03/2565 

4 
บล.ดีบีเอส วิคเคอรส 
(ประเทศไทย) 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

GFI Team, 
GEQ Team, 
DEQ Team 

04/03/2565 
23/03/2565 

5 
Amundi Asset 
Management 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
GFI Team, 
GEQ Team 

9/03/2565 

6 
บล.เคทีบี  
(ประเทศไทย) 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DFI Team, 
DEQ Team, 
GFI Team, 
GEQ Team 

14/03/2565 

7 RHB Securities Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team, 
DEQ Team 

15/03/2565 

8 
บล.เครดติ สวสิ  
(ประเทศไทย) 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team,  
DEQ Team, 
GFI Team, 
GEQ Team 

15/03/2565 
18/03/2565 

Application 
การรบัขอมลูขาวสารผาน  
Bloomberg Application 

ทุกวันทําการ 

9 
บมจ.หลักทรพัย  
โนมูระ 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team 16/03/2565 

10 บมจ.หลักทรพัย พาย Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team, 
DEQ Team 

17/03/2565 

11 บล.ไทยพาณิชย Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team, 
DEQ Team 

21/03/2565 
22/03/2565 

12 
บมจ.หลักทรพัย  
เคจีไอ (ประเทศไทย) 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DFI Team, 
DEQ Team, 
GFI Team, 
GEQ Team 

21/03/2565 
25/03/2565 

13 
ธนาคารกสกิรไทย 
จํากดั (มหาชน) 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team 

10/03/2565 
24/03/2565 

14 
บมจ.หลักทรพัย 
กสิกรไทย 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

GFI Team, 
GEQ Team,  
DEQ Team 
 DEQ Team 

23/03/2565 
25/03/2565 
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ลําดบั

ที ่
รายชื่อ 

ผูใหบริการ 
ลักษณะของ 

อภินันทนาการ 
เหตุผล/ 

ประโยชนในการรับสิทธ ิ
ชื่อผูจัดการ 

กองทุน 
วัน/เดือน/ป 

15 
บมจ.หลักทรพัย 
บัวหลวง 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

GFI Team, 
GEQ Team, 
DFI Team 

24/03/2565 

16 
ธนาคารกรงุไทย จํากดั 
(มหาชน) 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team 25/03/2565 

17 
ธนาคารแบงคออฟ 
อเมริกา 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team 25/03/2565 

18 
ธนาคารกรงุศรีอยุธยา 
จํากดั (มหาชน) 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team 25/03/2565 

19 
BlackRock, Inc.  
(Asset management) 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
GFI Team, 
GEQ Team 

31/03/2565 

20 
บมจ.หลักทรพัย  
เคทีซิมิโก 

Conference call 
ขอมูลเศรษฐกจิยุโรป เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 8/03/2565 

21 
กลุมบริษัทหลักทรัพย 
ทรีนีตี้ 

Conference call 
ขอมูลเศรษฐกจิยุโรป เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 22/03/2565 

 
กรณีการไดรับจัดสรรหุน 

ดวยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการกองทุน ไดรับจัดสรรหุนเพ่ือกองทุนจากบุคคล          
ท่ีเปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว อันเปนประโยชนท่ีมีมูลคาในทางเศรษฐกิจตอกองทุน โดยบริษัทได
กระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยท่ีอาจมีไวไดของกองทุน จึงขอเปดเผยรายละเอียด ดังนี้ 

ลําดับที ่ ช่ือยอหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรร ช่ือยอกองทุน รายช่ือผูใหบริการ 
- ไมมีรายการจัดสรร - - 
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รายงานขอมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ก่ียวของ 

สําหรับรอบหกเดือนแรก ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ 
1 บริษัทหลักทรัพย พาย จํากัด (มหาชน) 

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

 
 

รายงานการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญช ี

สําหรับรอบหกเดือนแรก ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2565 

รายละเอียด 
การลงทุนเปนไปตามนโยบายการลงทุน 

 
 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ณ วันที ่31 มีนาคม 2565 

ผูจัดการกองทุน 

ผูจัดการกองทุนในสวนตราสารทุนในประเทศ ดร.ชาญวุฒิ  รุงแสงมนูญ 
 คณุฉัตรแพร  ศิริสกาวกุล 
 คุณเทดด้ี  อีริคสัน 
ผูจัดการกองทุนในสวนตราสารหนี้ในประเทศ คุณณัฐพงษ  ขจรกิจอภิรักษ 
 คุณนรินทร  จันทรเนตร 
 คุณรุงโรจน  นิลนพคุณ 
 คุณทัณฑิกา  นิมิตพงษ 
 คุณอําพร  จันทรานุกูล 
 คุณพิพัฒน  นรานันทน 

 

 

   

http://www.sec.or.th/
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งบดุล 

ณ วันที ่31 มีนาคม 2565 

     
หนวย  :  บาท 

 
สินทรัพย 

    เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 
   

3,555,262,728.65 
(ราคาทุน  4,119,099,434.38 บาท) 

   เงินฝากธนาคาร  
   

216,335,158.48 
ลูกหนี้ 

     จากเงินปนผลและดอกเบี้ย 
 

353,372.82 
  จากการขายเงินลงทุน 

 
0.00 

  ลูกหนี้คาซ้ือหนวยลงทุน 
 

109,533.86 
 

462,906.68 
รวมสินทรัพย 

   
3,772,060,793.81 

      
 

หนี้สิน 
    เจาหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 

 
21,466,484.84 

  เจาหนี้จากการไถถอนหนวยลงทุน 
 

445,302.26 
  คาใชจายคางจาย 

 
3,954,964.72 

  รวมหนี้สิน 
    

25,866,751.82 

สินทรัพยสุทธิ 
   

3,746,194,041.99 

      
 

สินทรัพยสุทธิ: 
    ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน (มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 10 บาท) 

 
3,124,756,174.61 

กําไรสะสม 
    

 
บัญชีปรับสมดุล 

 
(39,638,173.84) 

  
 

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน  661,076,041.23 
 

621,437,867.39 

สินทรัพยสุทธิ 
   

3,746,194,041.99 

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย) 
 

312,475,617.46 
สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท) 

   
11.9888 

      MPDIVMF 
    จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย) 

 
303,126,965.77 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท) 
   

11.9781 

      MPDSSF 
    จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย) 

 
368,418.96 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท) 
   

12.2826 

      MPDU 
    จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย) 

 
34,184.05 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท) 
   

12.3756 

      MPDPVD 
    จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย) 

 
8,946,048.68 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท) 
   

12.3342 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผานการสอบทานหรือรับรองจากผูสอบบัญชี 



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรต้ี ดิวิเดนด ฟนด : M-PROP DIV  

    
  

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 (งวด 6 เดือน) 

  
หนวย : บาท 

รายไดจากการลงทุน 
  รายไดจากเงินปนผล 
 

80,335,032.33 
รายไดดอกเบี้ย 

 
306,123.88 

รายไดอ่ืน 
 

0.00 
รวมรายได 

 
80,641,156.21 

   คาใชจาย 
  คาธรรมเนียมการจัดการ 
 

21,173,638.93 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 

 
635,209.16 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน 
 

2,117,363.96 
คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี

 
29,918.46 

คาใชจายอ่ืน 
 

974,578.27 
รวมคาใชจาย 

 
24,930,708.78 

กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ 
 

55,710,447.43 

   รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
  กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นท้ังสิ้น 
 

(48,517,971.33) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังสิ้น 

 
(75,040,410.57) 

รวมกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้น 
 

(123,558,381.90) 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 
 

(67,847,934.47) 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผานการสอบทานหรือรับรองจากผูสอบบัญชี  

 
 
 
 



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรต้ี ดิวิเดนด ฟนด : M-PROP DIV  

    
  

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทนุ 

ณ วันที ่31 มีนาคม 2565 

    
ชื่อยอ

หลักทรัพย 
 จํานวน

หนวย  
มูลคายุติธรรม  

(บาท) 
รอยละมูลคา

เงินลงทุน 

หุนสามัญ 
      บริษัท แลนดแอนดเฮาส จาํกดั (มหาชน) LH   2,294,200       21,794,900.00        0.61  

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) WHA   3,689,600  12,470,848.00       0.35  
  บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จาํกัด (มหาชน) AP     762,400  8,386,400.00       0.24  
  บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) SPALI     287,200         6,232,240.00        0.18  
  บริษัท ช.การชาง จํากดั (มหาชน) CK     638,900       12,905,780.00        0.36  
  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคช่ัน จาํกัด (มหาชน) STEC     329,200  4,411,280.00       0.12  
หนวยลงทนุ         

  
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชาอสังหาริมทรพัย CPN รีเทล  
โกรท 

CPNREIT 30,570,605  626,697,402.50      17.63  

  
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยและสิทธิการเชา
อสังหารมิทรัพยเพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี ้

FTREIT 40,142,070  473,676,426.00      13.32  

  
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยและสิทธิการเชาดับบลิว 
เอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

WHART 41,690,345  462,762,829.50      13.02  

  กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยและสิทธิการเชาโลตสัส รเีทล โกรท LPF 29,323,928  416,399,777.60      11.71  

  ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยอิมแพ็คโกรท IMPACT 16,907,358  289,115,821.80       8.13  
  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล DIF 12,806,555  180,572,425.50       5.08  
  กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต จัสมิน JASIF 16,351,227  179,863,497.00       5.06  

  ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชาอสังหาริมทรพัยโกลเดนเวนเจอร GVREIT 10,969,400  107,500,120.00       3.02  

  ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชาอสังหาริมทรพัย แอล เอช โฮเทล LHHOTEL 11,146,940  93,076,949.00       2.62  

  กองทุนรวมสิทธกิารเชาอสังหารมิทรัพย ซี.พี.ทาวเวอร โกรท CPTGF   9,910,700  84,240,950.00       2.37  

  
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยและสิทธิการเชา
อสังหารมิทรัพย เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 

AIMIRT   6,067,566  78,271,601.40       2.20  

  ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชาอสังหาริมทรพัย เอส ไพรม โกรท SPRIME   9,737,900  68,652,195.00       1.93  

  ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชาอสังหาริมทรพัยบัวหลวง ออฟฟศ B-WORK   6,409,700  66,019,910.00       1.86  
  ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชาอสังหาริมทรพัยเหมราช HREIT   7,160,499  62,296,341.30       1.75  
  ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชาอสังหาริมทรพัยภิรชัออฟฟศ BOFFICE   7,040,349  59,490,949.05       1.67  

  
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยและสิทธิการเชาไทยแลนด 
ไพรม พรอ็พเพอรตี้ 

TPRIME   6,441,700  53,466,110.00       1.50  

  กองทุนรวมสิทธกิารเชาอสังหารมิทรัพยฟวเจอรพารค FUTUREPF   3,328,200  47,593,260.00       1.34  
  ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชาอสังหาริมทรพัยไอเน็ต INETREIT   3,168,700  38,658,140.00       1.09  
  ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชาอสังหาริมทรพัย อัลไล ALLY   5,528,800  38,148,720.00       1.07  
  ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชาอสังหาริมทรพัย เคทีบีเอสที มิกซ KTBSTMR   3,024,400  29,336,680.00       0.83  

  
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย แกรนด รอยัล ออคิด โฮสพี
ทาลิตี้ ท่ีมีขอตกลงในการซ้ือคืน 

GROREIT   1,619,700  15,792,075.00       0.44  

  ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยและสิทธิการเชาดุสติธานี DREIT   1,404,000  7,862,400.00       0.22  
  กองทุนรวมสิทธกิารเชาอสังหารมิทรัพยควอลิตี ้เฮาส QHPF     478,500  5,119,950.00       0.14  

  กองทุนรวมสิทธกิารเชาอสังหารมิทรัพย CPN คอมเมอรเชียล โกรท CPNCG     367,500  4,446,750.00       0.13  

 
กองทุนรวมสิทธกิารเชาอสังหารมิทรัพยสนามบินสมุย SPF   5,913,000  0.00 0.00 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,119,099,434.38 บาท)     3,555,262,728.65  100.00  

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผานการสอบทานหรือรับรองจากผูสอบบัญชี 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานประจําป 2563 

กองทุนกองทุนเปดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรต้ี ดิวิเดนด ฟนดเปดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรต้ี ดิวิเดนด ฟนด  
MMFFCC  PPrrooppeerrttyy  DDiivviiddeenndd  FFuunndd  ((MM--PPRROOPP  DDIIVV))    
ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
  
 



 รายงานประจําปที่ 8     
     กองทุนเปดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรต้ี ดิวิเดนด ฟนด : M-PROP DIV 

  
  

สารจากบริษัทจัดการ 

เรยีน  ผูถือหนวยลงทุน 
 กองทุนเปดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรต้ี ดิวิเดนด ฟนด  

 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําสงรายงานประจําป 2563 ของกองทุนเปด 

เอ็มเอฟซี พร็อพเพอรต้ี ดิวิเดนด ฟนด สําหรับรอบปบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 มายังผูถือ
หนวยลงทุนทุกทาน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนท่ีไดมอบความไววางใจใหบริษัทเปนผูบริหารเงินลงทุนของทาน 
โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับสถานการณดวยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของ   
ผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 รายงานประจําปที่ 8     
     กองทุนเปดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรต้ี ดิวิเดนด ฟนด : M-PROP DIV 

  
  

ความเห็นของบริษัทจัดการเก่ียวกับการลงทุน 

สําหรบัรอบปบญัชี ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย 

 

 
ต.ค.-ธ.ค.
Q4/2563 

ม.ค.-มี.ค.
Q1/2564 

เม.ย.-มิ.ย. 
Q2/2564 

ก.ค.-ก.ย. 
Q3/2564 

1 ต.ค.-2563-30 
ก.ย. 2564 

SETPREIT   
(Total return) 

-2.33% 1.51% 3.56% -2.69% -0.08% 

 
ดัชนี SETPREIT (Total Return) ระหวาง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ใหผลตอบแทนติดลบเล็กนอย (-0.08%) 

โดยสาเหตุหลักเกิดจากการปรับตัวลงแรงในชวงเดือนตุลาคม เนื่องจากเกิดการแพรระบาด COVID-2019 ระลอกสองจํานวนผูติดเช้ือ
เพิ่มสูงข้ึนอีกคร้ัง และหลังจากนั้นก็มีการระบาดระลอกใหมตามมาเปนระยะตั้งแตตนป 2564  สงผลใหรัฐบาลมีประกาศยกระดับ
มาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดเปนระยะ ไดแก การจํากัดการเดินทาง ออกกฎการทํางานท่ีบานอยางสูงสุด การลด
ระยะเวลาการเปดใหบริการของหางฯ การประกาศปดใหบริการสถานท่ี และสถานบริการหลายแหงเพิ่มเติม การหามออกนอกเคหะ
สถานตามเวลากําหนด และเพิ่มจํานวนพื้นท่ีควบคุม ซึ่งถือเปนปจจัยลบตอหุนในกลุมกองทุนอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะกลุม retail 
exhibition center และ IFF- transportation สงผลตอรายไดลดลงและกระทบการจายปนผล อยางไรก็ตาม จะเห็นวาตลาด
อสังหาริมทรัพยมีการฟนตัวข้ึนจากเดือนตุลาคม 2563 แบบ side way เนื่องจากปจจัยบวกวัคซีน การกระจายวัคซีนท่ีดีข้ึน รวมท้ัง
มาตรการผอนปรนการควบคุมการระบาดในเดือนสิงหาคม 2564 และแผนการเปดการทองเท่ียวในบางจังหวัด 

นอกจากนี้ ตลาดอสังหาริมทรัพยไทยมีความผันผวนจากความกังวลน้ําทวมในเดือนกันยายน 2564 และการปรับข้ึนของ
พันธบัตรรัฐบาลไทย ซึ่งเกิดจากการปรับข้ึนของอตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ความกังวลอัตราเงินเฟอเพิ่มสูงข้ึน จากราคา
น้ํามันท่ีเพิ่มสูงข้ึน และอุปสรรคการขนสง ซึ่งเปนผลจากการแพรระบาด COVID-19 ในประเทศผูผลิต สงผลใหอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ป ปรับข้ึนมาอยูท่ี 1.86% (30/09/2564) จาก 1.33% (01/10/2563) และ Dividend Yield Index (Sector 
Yield) อยูท่ี 5.03% และ Yield Spread แคบลงอยูท่ี +3.15% แตยังอยูในระดับท่ีนาสนใจ  

ท้ังนี้ ผูจัดการกองทุนมีการวางกลยุทธ เนนลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมและกลุมคลังสินคา ซึ่งมีปจจัยแข็งแกรงไดรับ
ผลกระทบการระบาดจํากัด มีความสามารถจายปนผลสมํ่าเสมอ และเปนกลุม Growth sector รองรับการฟนตัวเศรษฐกิจการสงออก 
และ E-Commerce รวมท้ังลงทุนกลุมโครงสรางพื้นฐาน เนนรับอัตราปนผลระดับสูง 7%-8% สําหรับกลุมคาปลีก คาดวาจะไดรับ
ประโยชนมาตรการผอนปรนและการระบาดชะลอตัวลง การฟนตัวรายไดในปหนา นอกจากนี้ ในชวง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564 กองทุนยังคงมีการจายปนผลใหแกผูถือหนวยได  

สําหรับมุมมองระยะกลางและระยะยาว คาดวากลุมอสังหาริมทรัพยไทยจะคอยๆ ฟนตัวไดในไตรมาส 4/2564 และป 2565 
หากการแพรระบาดควบคุมได และอัตราการฉีดวัคซีนถึงตามเปาหมาย 70% ของประชากรไทย สงผลใหกิจการกลับมาเปดไดอยาง
ปกติ กิจกรรมเศรษฐกิจคอยๆ กลับมาฟนตัว รวมท้ังมาตรการจากภาครัฐท่ีพยายามกระตุนเศรษฐกิจ สงผลใหรายไดกองทุนฟนตัวข้ึน 
และอัตราการจายปนผลจะดีข้ึน ประกอบกับธนาคารแหงประเทศไทยดําเนนินโยบายการเงินผอนคลาย คงอัตราดอกเบ้ียนโยบายระดบั
ต่ํา การปรับข้ึนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลคาดวาไทยจํากัด ดวยปจจัยเชิงบวกดังกลาว และ ราคาของกลุมอสังหาริมทรัพย
อยูในระดับท่ีนาลงทุนสําหรับระยะยาว จึงสงผลใหนักลงทุนจะกลับมามองหาการลงทุนท่ีใหอัตราปนผลระดับสูง อยางกลุมกองทุน
อสังหาริมทรัพยฯ ท่ีคาดวาจะใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย ท่ี 5.0-5.9% ตอป และ Yield spread  มากกวา 3.0% ยังคงนาสนใจ 
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ภาวะตลาดตราสารหน้ี 
สําหรับป 2563 เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงรอยละ 6.1 โดยเปนการเติบโตต่ําท่ีสุดในรอบ 22 ป นับจากวิกฤตตมยํากุง การ

เติบโตทางเศรษฐกิจหยุดชะงักท่ัวโลกจากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งสงผลใหภาครัฐในทุกประเทศจําเปนตองใชมาตรการ
ท่ีเขมขนในการควบคุมโรคระบาด จากการใชนโยบายดังกลาวสงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักอยางหนักและสงผลกระทบตอ
ภาคธุรกิจในทุกระดับ การชะงักงันของสภาวะเศรษฐกจิสงผลใหภาครัฐมีความจําเปนในการเรงรัดมาตรการทางการคลัง และมาตรการ
ทางการเงินเพื่อลดผลกระทบการการชะลอตัวดังกลาว และสรางเสถียรภาพใหกับตลาดแรงงาน ตลาดเงินและตลาดทุน ท้ังนี้
คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยปรับลดอัตราดอกเบ้ียลงท้ังหมด 3 คร้ัง คร้ังละรอยละ 0.25 รวมท้ังส้ินอัตราดอกเบ้ียนโยบาย
ของไทยในปจจุบันเทากับรอยละ 0.50 ท้ังนี้ มีมุมมองวาโอกาสในการใชนโยบายทางการเงินแบบผอนคลายอยางตอเนื่องในป 2564 
แตไมไดเปนการใชการลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายเพิ่มเติม แตเปนการใชมาตรการชวยเหลือเฉพาะจุดเพื่อลดผลกระทบจากการฟนตัว
ชาๆภายใตการแพรระบาดของ COVID-19 ซึ่งจะตรงจุดมากกวา 

สําหรับป 2564 เศรษฐกิจท่ัวโลกมีแนวโนมฟนตัวท่ัวโลก จากการฉีดวัคซีนท่ีเร่ิมแพรหลายในหลายประเทศ โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา รวมท้ังการฟนตัวอยางแข็งแกรงในตลาดแรงงาน และการปรับตัวข้ึนของราคาพลังงานตั้งแตในชวงคร่ึงปหลังของป 2563 
สงผลใหมีแนวโนมของอัตราเงินเฟอเรงตัวข้ึนในป2564 กดดันการทํามาตรการทางการเงินท่ีมีแนวโนมตองผอนคลายลดลงในอนาคต 
และกดดันตอเชิงลบตอราคาของพันธบัตรรัฐบาลท่ัวโลก สําหรับการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเปนในลักษณะฟนตัวภายใตความ
เส่ียงจากภาคการทองเท่ียวเนื่องจากตารางการฉีดวัคซีนในประเทศยังคงลาชา และจํานวนท่ีสามารถฉีดไดยังไมครอบคลุม รวมท้ังการ
แพรระบาดภายในประเทศท่ีสงผลเชิงลบในการฟนตัว อันเนื่องมาจากกจิกรรมทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงจากมาตรการการควบคุมการ
แพรระบาดท่ีเขมงวดมากข้ึน โดยเฉพาะจากการแพรระบาดในรอบเดือนเมษายนท่ีขยายวงกวางกวารอบกอนๆ และกินระยะเวลา
ยาวนานหลายเดือน แตอยางไรก็ตามคงมุมมองคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายของไทยไวท่ีรอยละ 0.50 ตลอดท้ังป เนื่องจากแนวโนมทาง
เศรษฐกิจนาจะฟนตัวอยางตอเนื่องตั้งแตไตรมาส 4/2564  

ดานการเคล่ือนไหวตลาดตราสารหนี้ไทยชวงตุลาคม 2563 ถึงกันยายน 2564 พบวาอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรไทยท้ัง
เสนปรับตัวเพิ่มข้ึน จากแนวโนมการฟนตัวของโลกโดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมประเทศท่ีมีการฉีดวัคซีนอยางแพรหลายเชนสหรัฐอเมริกา 
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มข้ึนจากแนวโนมเศรษฐกิจและการจางงานท่ีฟนตัวเร็ว การปรับข้ึนของราคาพลังงาน
สงผลใหอัตราเงินเฟอเรงตัว สงผลใหเปนแรงกดดันใหอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวข้ึนเชนเดียวกัน 

สําหรับ กองทุนเปดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรตี้ ดิวิเดนด ฟนด มีนโยบายลงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ในกลุมอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว โดยมีอัตราสวนการลงทุนโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน สําหรับเงินสวนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝากธนาคาร หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน่ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานประกาศกําหนด  ดวยเหตุนี้กองทุนฯ จึงไดรับผลกระทบจากความ
ผันผวนของตลาดตราสารหนี้ไทยคอนขางนอยและไดรับประโยชนจากการปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 
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รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงินและการกอภาระผูกพัน 

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

    หลักทรัพย ชื่อยอ จํานวนหุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย   (บาท)   
หลักทรัพยในประเทศ     3,762,722,783.55 91.14 
หุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ     80,335,722.00 1.95 
 พัฒนาอสังหารมิทรัพย     
    บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากดั (มหาชน) LH 2,620,800 20,835,360.00 0.50 
    บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) WHA 4,089,600 12,759,552.00 0.31 
    บริษัท ศุภาลัย จํากดั (มหาชน) SPALI 598,900 11,978,000.00 0.29 
    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN 134,700 7,139,100.00 0.17 
    บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) AP 762,400 6,213,560.00 0.15 
    บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) AMATA 222,500 4,027,250.00 0.10 
  บริการรับเหมากอสราง         
    บริษัท ช.การชาง จํากดั (มหาชน) CK 638,900 12,905,780.00 0.31 
    บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนดคอนสตรัคช่ัน จํากัด 

(มหาชน) 
STEC 329,200 4,477,120.00 0.11 

หนวยลงทุน     3,682,387,061.55 89.19 
    ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN  

รีเทล โกรท 
CPNREIT 31,750,905 654,068,643.00 15.84 

    ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธกิารเชา
ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

WHART 39,720,300 504,447,810.00 12.22 

    ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธกิารเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี ้

FTREIT 40,376,270 500,665,748.00 12.13 

    กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาโลตัสส รีเทล  
โกรท 

LPF 30,585,828 471,021,751.20 11.41 

    ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพค็โกรท IMPACT 18,038,558 339,124,890.40 8.21 
    กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต  

จัสมิน 
JASIF 16,351,227 163,512,270.00 3.96 

    กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล DIF 11,708,655 151,041,649.50 3.66 
    ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แอล  

เอช โฮเทล 
LHHOTEL 13,810,240 125,673,184.00 3.04 

    ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดน
เวนเจอร 

GVREIT 11,827,000 121,818,100.00 2.95 

    กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซี.พี.ทาวเวอร โกรท CPTGF 10,345,200 91,037,760.00 2.21 
    ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เอส 

ไพรม โกรท 
SPRIME 13,008,800 80,654,560.00 1.95 

    ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง 
ออฟฟศ 

B-WORK 7,076,500 71,472,650.00 1.73 

    ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธกิารเชา
อสังหาริมทรัพย เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 

AIMIRT 5,362,666 69,714,658.00 1.69 

    ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเหมราช HREIT 6,864,899 62,813,825.85 1.52 
    ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภิรัช

ออฟฟศ 
BOFFICE 7,186,649 60,367,851.60 1.46 

    ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธกิารเชา  
ไทยแลนด ไพรม พร็อพเพอรตี ้

TPRIME 6,722,600 59,831,140.00 1.45 
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    หลักทรัพย ชื่อยอ จํานวนหุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย   (บาท)   
    กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค FUTUREPF 4,016,600 56,634,060.00 1.37 
    ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย อัลไล ALLY 4,628,800 31,938,720.00 0.77 
    ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต INETREIT 3,123,700 31,861,740.00 0.77 
    ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย แกรนด รอยัล  

ออคดิ โฮสพีทาลิตี้ ท่ีมีขอตกลงในการซื้อคนื 
GROREIT 1,869,700 18,697,000.00 0.45 

    ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธกิารเชา 
ดุสิตธาน ี

DREIT 1,219,000 6,399,750.00 0.16 

    กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี ้เฮาส QHPF 528,500 5,179,300.00 0.13 
    กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN คอมเมอร

เชียล โกรท 
CPNCG 367,500 4,410,000.00 0.11 

    กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย SPF 5,913,000 0.00 0.00 
เงินฝากธนาคาร     372,796,665.80 9.03 
ทรัพยสินอื่น     1,672,533.83 0.04 
หน้ีสินอื่น     (8,604,955.94) (0.21) 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ     4,128,587,027.24 100.00 
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุน     12.3424 บาท 
       
สินทรัพยสุทธิท่ีคํานวณแยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน         
  ชนิดเพ่ือการลงทุน (MPDIVMF)     4,020,633,110.71 บาท 
  ชนิดเพ่ือการออม (MPDIVSSF)     3,210,416.02 บาท 
  ชนิดยูนิตลิงค (MPDIVUNIT)     210,691.60 บาท 
  ชนิดกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (MPDIVPVD)     104,532,808.91 บาท 
              
สินทรัพยสุทธิตอหนวยท่ีคํานวณแยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน       
  ชนิดเพ่ือการลงทุน (MPDIVMF)     12.3375 บาท/หนวย 
  ชนิดเพ่ือการออม (MPDIVSSF)     12.4778 บาท/หนวย 
  ชนิดยูนิตลิงค (MPDIVUNIT)     12.5722 บาท/หนวย 
  ชนิดกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (MPDIVPVD)     12.5303 บาท/หนวย 
              
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) แยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน    
  ชนิดเพ่ือการลงทุน (MPDIVMF)     325,886,811.5331 หนวย 
  ชนิดเพ่ือการออม (MPDIVSSF)     257,288.4111 หนวย 
  ชนิดยูนิตลิงค (MPDIVUNIT)     16,758.4479 หนวย 
  ชนิดกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (MPDIVPVD)     8,342,390.8414 หนวย 

หมายเหตุ: บริษัทจัดการไดคํานวณมูลคาหลักทรัพยของกองทุน  โดยใชวิธีการคํานวณตามหลักเกณฑของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
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ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

ณ วันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

% ตามชวงเวลา % ตอป 
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ต้ังแตจัดต้ัง 
3 เดือน 6 เดือน 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป (18 ต.ค. 2556) 

ชนิดเพ่ือการลงทุน (MPDIVMF) -3.70 -1.15 -5.01 -3.04 1.04 N/A 5.79 
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) (1) -2.69 1.07 -0.61 -2.00 2.70 N/A 5.09 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 8.66 9.77 13.47 14.65 12.78 N/A 11.15 
ความผันผวนของตัวชี้วัด 8.69 9.64 12.82 14.41 12.49 N/A 10.94 

 

 

% ตามชวงเวลา % ตอป 
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง เริ่มคํานวณ NAV 

3 เดือน 6 เดือน 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป  (1 ก.ค. 2563) 

ชนิดเพ่ือการออม (MPDIVSSF) -3.70 -1.15 -5.00 N/A N/A N/A -9.67 
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) (1) -2.69 1.07 -0.61 N/A N/A N/A -5.83 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 8.67 9.77 13.14 N/A N/A N/A 12.70 
ความผันผวนของตัวชี้วัด 8.69 9.64 12.70 N/A N/A N/A 12.31 

 

 

% ตามชวงเวลา % ตอป 
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง เริ่มคํานวณ NAV 

3 เดือน 6 เดือน 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป (7 ส.ค. 2563) 

ชนิดยูนิตลิงค (MPDIVUNIT) -3.70 -1.15 -5.00 N/A N/A N/A -4.06 
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) (1) -2.69 1.07 -0.61 N/A N/A N/A 0.55 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 8.67 9.77 13.14 N/A N/A N/A 12.79 
ความผันผวนของตัวชี้วัด 8.69 9.64 12.70 N/A N/A N/A 12.37 

 

 

% ตามชวงเวลา % ตอป 
ยอนหลัง ยอนหลัง เริ่มคํานวณ NAV ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง 
3 เดือน 6 เดือน (26 พ.ย. 2563) 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป 

ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
(MPDIVPVD) 

-3.70 -1.15 -3.03 N/A N/A N/A N/A 

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) (1) -2.69 1.07 0.96 N/A N/A N/A N/A 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 8.67 9.77 12.69 N/A N/A N/A N/A 

ความผันผวนของตัวชี้วัด 8.69 9.64 12.43 N/A N/A N/A N/A 

หมายเหตุ: 
(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT Total Return Index) 
(2) ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกินหน่ึงปจะแสดงเปนผลตอบแทนตอป 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนส่ิงท่ียืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแหงหน้ี เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

  กลุมของตราสาร มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย - - 

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือ    
บริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง 
หรือผูคํ้าประกัน 372,796,665.80 9.03 

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 
(Investment Grade) - - 

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับที่สามารถ 
ลงทุนได (Investment Grade) หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับ 
ความนาเชื่อถือ - - 

 สัดสวนสูงสุด (Upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดวาจะลงทุนในกลุม (ง) เทากับ  15  %NAV 
 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน port 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

ประเภท ผูออก 
 

ผูคํ้า/ 
ผูรับรอง/ 
ผูสลักหลัง 

วันครบ
กําหนด 

อันดับความ 
นาเชื่อถือ 

มูลคาหนาตั๋ว 
(บาท) 

 

มูลคาตาม 
ราคาตลาด 

(บาท) TRIS FITCH 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) - - -  AAA  - 355,558,537.58  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) - - -  AA+  - 17,238,128.22  

 
 

ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) * 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

PTR  =  0.1740 เทา  

* ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคํานวณจากมูลคาที่ตํ่ากวาระหวาง
ผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา 
หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 
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การจายเงินปนผล 

สําหรับในรอบปบัญชีที่ 8 กองทุนเปดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรต้ี ดิวิเดนด ฟนด มีจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน ดังน้ี 
- ชนิดเพ่ือการลงทุน (MPDIVMF) จายเงินปนผลในอัตรา 0.10 บาทตอหนวยลงทุน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 
- ชนิดเพ่ือการออม (MPDIVSSF) งดจายเงินปนผล 
- ชนิดยูนิตลิงค (MPDIVUNIT) งดจายเงินปนผล 
- ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (MPDIVPVD) งดจายเงินปนผล 
 
 

รายละเอียดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

สําหรบัรอบปบญัชี ระหวางวันที ่1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

ช่ือบริษัท คานายหนา อัตราสวน (%) 
1 บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) 646,406.80 25.23 
2 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด  390,887.90 15.26 
3 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 335,954.90 13.11 
4 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 256,614.70 10.02 
5 บริษัทหลักทรัพย เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จํากัด 232,589.90 9.08 
6 บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 224,703.40 8.77 
7 บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 145,799.30 5.69 
8 บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) 99,626.39 3.89 
9 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 90,486.49 3.53 
10 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 49,821.43 1.94 
11 คานายหนาที่เหลือ 88,723.00 3.46 
 รวมคานายหนาท้ังหมด 2,561,614.34 100.00 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรบัรอบปบญัชี ระหวางวันที ่1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน * 
หนวย : พันบาท 

รอยละของ 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 

1  คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได   
• คาธรรมเนียมการจัดการ   

- ชนิดเพ่ือการลงทุน (MPDIVMF) (1) 43,281.93 1.0692 
- ชนิดเพ่ือการออม (MPDIVSSF) (2) 27.97 1.0692 
- ชนิดยูนิตลิงค (MPDIVUNIT) (3) 1.58 1.0692 
- ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (MPDIVPVD) (3) 445.01 1.0692 

• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   
- ชนิดเพ่ือการลงทุน (MPDIVMF) (1) 1,298.46 0.0321 
- ชนิดเพ่ือการออม (MPDIVSSF) (2) 0.84 0.0321 
- ชนิดยูนิตลิงค (MPDIVUNIT) (3) 0.05 0.0321 
- ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (MPDIVPVD) (3) 13.35 0.0321 

• คาธรรมเนียมนายทะเบยีนหนวยลงทุน   
- ชนิดเพ่ือการลงทุน (MPDIVMF) (1) 4,328.19 0.1069 
- ชนิดเพ่ือการออม (MPDIVSSF) (2) 2.80 0.1069 
- ชนิดยูนิตลิงค (MPDIVUNIT) (3) 0.16 0.1069 
- ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (MPDIVPVD) (3) 44.50 0.1069 

• คาใชจายอ่ืนๆ 767.75 0.0188 
- คาสอบบัญช ี 60.00 0.0015 
- คาภาษีเงินได 115.91 0.0028 
- คาจัดพิมพและจัดสงเอกสาร 222.75 0.0054 
- คาใชจายอ่ืนๆ 289.22 0.0071 
- การโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย 

ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 
- - 

- การโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย 
หลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

79.86 0.0020 

2  คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไมได ไมมี ไมมี 
รวมคาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมด 50,212.58 1.2270 

คาธรรมเนียมนายหนาซื้อ-ขายหลักทรัพย (Brokerage Fee) 2,560.24 0.0626 
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (Global Transaction Expense) - - 

* รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
หมายเหตุ:   
(1) หนวยลงทุนของกองทุน M-PROP DIV กอนหนาการแบงชนิดหนวยลงทุน จะอยูในหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการลงทุน 
(2) หนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม เริ่มซื้อขายต้ังแตวันที่ 22 มิถุนายน 2563 
(3) หนวยลงทุนชนิดยูนิตลิงค และหนวยลงทุนชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เริ่มซื้อขายต้ังแตวันที่ 5 สิงหาคม 2563 
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การรับผลประโยชนตอบแทนจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ดวยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการกองทุน ไดรับขอมูลสารสนเทศเพ่ือกองทุนจากบุคคล
ที่ผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว อาทิเชน บทวิเคราะหวิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม และปจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจที่จะทาํการลงทุน 
รวมถึงขอมูลสารสนเทศจากการไดรับเชิญใหรวม company visit เปนตน เพ่ือประโยชนในการจัดใหมีการวิเคราะหการลงทุนที่
เหมาะสม ทั้งวิเคราะหในเชิงปริมาณ (Quantitative) เชน การวิเคราะหงบการเงิน เปนตน และวิเคราะหในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
เชน การวิเคราะหนโยบายของบริษัทของผูออกตราสารที่กองทุนจะไปลงทุน เปนตน รวมถึงเพ่ือกําหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร 
การวิเคราะหผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับการสรางกลุมสินทรัพยลงทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดับความ
ปลอดภัยของเงินลงทุน จึงขอเปดเผยรายชื่อบุคคลที่เปนผูใหบริการ ดังน้ี 

บริษัทท่ีใหผลประโยชน 
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารแบงคออฟอเมริกา บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) กลุมบริษัทหลักทรัพยทรีนีตี ้
บริษัทหลักทรัพย บีเอน็พ ีพารีบาส พีรีกริน (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
BlackRock, Inc. (Asset management) บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) Societe Generale Group 
บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั Invesco Ltd. 
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) Citywire 
บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จํากัด Amundi Asset Management 
บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส เฟรสท บอสตัน (ประเทศไทย) จํากดั บริษัทหลักทรัพยท่ีปรึกษาการลงทุน ดอยซ ทิสโก จํากดั 
บริษัทหลักทรัพย ซิตีค้อรป (ประเทศไทย) จํากดั RHB Securities 
ธนาคารดอยซแบงก บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด  
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) Wellington Asset Management Company 
ธนาคารเอชเอสบีซ ี Fund Selector 
ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) Pacific Investment Management Company 
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) State Street Corporation 
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ธนาคารเอชเอสบีซ ีประเทศไทย 
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ จํากดั (มหาชน) MSCI (Thailand) 
บริษัทหลักทรัพย เคทีซิมิโก จาํกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด  
เจพี มอรแกน เชส แบงค เอน็เอ Vanguard Investments Singapore Pte Ltd 
ธนาคาร แอลจีที Commerzbank (Thailand) 
OCBC Securities GAM Asset Management 
บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) DWS Group 
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited 
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด Allianz Global Investors 
บริษัทหลักทรัพย ซกิโก จาํกัด (มหาชน) T. Rowe Price Group, Inc. 
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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การรับผลประโยชนตอบแทนจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

กรณีการไดรับอภินันทนาการอื่น 
สําหรบังวดเดอืนกันยายน 2564 
ดวยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการกองทุน อาจไดรับอภินันทนาการอ่ืน ซึ่งอาจเปนบริการ
หรือทรัพยสินเพ่ือกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว อาทิเชน การจัดสัมมนาเพ่ือให
ขอมูลและแนวคิดตางๆ การเดินทางไปศึกษาวิธีปฏิบัติงานอันเปนประโยชนตอการบริหารจัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณสื่อสาร และอุปกรณอ่ืนๆ ที่เปนเครื่องมือในการสงขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยที่เปน real 
time บทวิเคราะห ขอมูลและสถิติตางๆ เปนตน อันเปนประโยชนที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจตอกองทุน จึงขอเปดเผยรายละเอียด ดังน้ี 

ลําดับ
ที่ 

รายชื่อ 
ผูใหบริการ 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 
ประโยชนในการรับสิทธ ิ

ชื่อผูจัดการ 
กองทุน 

วัน/เดือน/ป 

1 
บล.ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด 
(มหาชน) 

Conf call 
ขอมูลในการลงทุน  

เปนประโยชนตอกองทุน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DFI Team 
DFI Team 
DFI Team 
DEQ Team 

01/09/2564 
02/09/2564 
06/09/2564 
08/09/256 

2 
บล.บัวหลวง จํากัด 
(มหาชน) 

Conf call 
ขอมูลในการลงทุน  

เปนประโยชนตอกองทุน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DFI Team 
DEQ Team 
DEQ Team 
DFI Team 

02/09/2564  
21/09/2564 
23/09/2564 
29/09/2564 

3 

บล.เมยแบงก กิมเอ็ง  
(ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

Conf call 
ขอมูลในการลงทุน  

เปนประโยชนตอกองทุน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DFI Team+FIF Team 
DFI Team+FIF Team 

02/09/2564 
15/9/2564 

4 บล.ไทยพาณิชย จํากัด Conf call 
ขอมูลในการลงทุน  

เปนประโยชนตอกองทุน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DFI Team+DEQ Team 
DFI Team+DEQ Team 
DFI Team+DEQ Team 

DFI Team 

03/09/2564 
22/09/2564 
29/09/2564 
30/09/2564 

5 
บล.ธนชาต จํากดั 
(มหาชน) 

Conf call 
ขอมูลในการลงทุน  

เปนประโยชนตอกองทุน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DFI Team 
DFI Team 
DFI Team 

06/09/2564 
07/09/2564 
17/09/2564 

6 
บล.โนมูระ พัฒนสิน จํากัด 
(มหาชน) 

Conf call 
ขอมูลในการลงทุน  

เปนประโยชนตอกองทุน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DFI Team+DEQ Team 7/09/2564 

7 บล.ทิสโก จํากัด Conf call 
ขอมูลในการลงทุน  

เปนประโยชนตอกองทุน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DFI Team 
DFI Team 

09/09/2564 
29/09/2564 

8 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) 

Conf call 
ขอมูลในการลงทุน  

เปนประโยชนตอกองทุน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DFI Team 9/09/2564 

9 
บล.กสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) 

Conf call 
ขอมูลในการลงทุน  

เปนประโยชนตอกองทุน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DEQ Team 
DFI Team +DEQ Team 

DEQ Team 
DEQ Team 
DFI Team 

08/09/2564  
10/09/2564  
17/09/2564  
29/09/2564  
30/09/2564 

10 
ธนาคารทิสโก จํากดั 
(มหาชน) 

Conf call 
ขอมูลในการลงทุน  

เปนประโยชนตอกองทุน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DFI Team 16/09/2564 

11 
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) 
จํากัด 

Conf call 
ขอมูลในการลงทุน  

เปนประโยชนตอกองทุน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DFI Team+DEQ Team 20/09/2564 
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ลําดับ

ที่ 
รายชื่อ 

ผูใหบริการ 
ลักษณะของ 

อภินันทนาการ 
เหตุผล/ 

ประโยชนในการรับสิทธ ิ
ชื่อผูจัดการ 

กองทุน 
วัน/เดือน/ป 

12 
ธนาคารกสิกรไทย จํากดั 
(มหาชน) 

Conf call 
ขอมูลในการลงทุน  

เปนประโยชนตอกองทุน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DFI Team 22/09/2564 

13 
บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

Conf call 
ขอมูลในการลงทุน  

เปนประโยชนตอกองทุน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DFI Team+DEQ Team 
DFI Team 

23/09/2564 
30/09/2564 

14 บล.ทิสโก จํากัด Conf call 
ขอมูลในการลงทุน  

เปนประโยชนตอกองทุน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DEQ Team 
DEQ Team 

13/09/2564 
21/09/2564 

15 
บล.คันทร่ี กรุป จํากัด 
(มหาชน) 

Conf call 
ขอมูลในการลงทุน  

เปนประโยชนตอกองทุน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DEQ Team 16/09/2564 

 
16 

 
บล.เครดิต สวิส  
(ประเทศไทย) จํากดั 

 
Conf call 

Application 

ขอมูลในการลงทุน  
เปนประโยชนตอกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
การรับขอมูลขาวสารผาน 
Bloomberg Application 

 
DEQ Team 

DEQ,DFI,GEQ,GFI 

 
16/09/2564 
ทุกวันทําการ 

17 
กลุมบริษัทหลักทรัพย 
ทรีนีตี้ 

Conf call 
ขอมูลในการลงทุน  

เปนประโยชนตอกองทุน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DEQ Team 28/09/2564 

18 
บล.เกียรตินาคนิภัทร 
จํากัด (มหาชน) 

Conf call 
ขอมูลในการลงทุน  

เปนประโยชนตอกองทุน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DEQ Team 30/09/2564 

19 
บล.ดีบีเอส วิคเคอรส 
(ประเทศไทย) จํากดั 

Conf call 
ขอมูลในการลงทุน  

เปนประโยชนตอกองทุน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

FIF Team 22/09/2564  

20 ธนาคาร แอลจีที Conf call 
ขอมูลในการลงทุน  

เปนประโยชนตอกองทุน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

FIF Team 08/09/2564 

 
 

กรณีการไดรับจัดสรรหุน 

ดวยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการกองทุน ไดรับจัดสรรหุนเพ่ือกองทุนจากบุคคล          
ที่เปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว อันเปนประโยชนที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจตอกองทุน โดยบริษัท
ไดกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุน จึงขอเปดเผยรายละเอียด ดังน้ี 

ลําดับท่ี ชื่อยอหลักทรัพยท่ีไดรับการจัดสรร ชื่อยอกองทุน รายชื่อผูใหบรกิาร 
- ไมมีรายการจัดสรร - - 
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การใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดทางเว็บไซตของบริษัท 
www.mfcfund.com  ในเมนู “เก่ียวกับ MFC” 
 
 

รายงานการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชี 

สําหรบัรอบปบญัชี ระหวางวันที ่1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

วันท่ี รายละเอียด 
 การลงทุนเปนไปตามนโยบายการลงทุน 

 
 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

-ไมม-ี 
 
 

รายช่ือผูจัดการกองทุน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

ผูจัดการกองทุน 

ผูจัดการกองทุนในสวนตราสารทุนในประเทศ ดร.ชาญวุฒิ  รุงแสงมนูญ 
 คุณกุลยา  วรรธนรียชาติ 
 คุณฉัตรแพร  ตรีเทพวิไล 
ผูจัดการกองทุนในสวนตราสารหน้ีในประเทศ คุณณัฐพงษ  ขจรกิจอภิรักษ 
 คุณนรินทร  จันทรเนตร 
 คุณรุงโรจน  นิลนพคุณ 
 คุณทัณฑิกา  นิมิตพงษ 
 คุณอําพร  จันทรานุกูล 
 คุณพิพัฒน  นรานันทน 

 

http://www.mfcfund.com/
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รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวของ 

สําหรบัรอบปบญัชี ระหวางวันที ่1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวของ ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
1 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 40 นายสิทธิรัตน  ดรงคมาศ 
2 ธนาคาร ออมสิน 41 นายธนโชต ิ รุงสิทธิวัฒน 
3 บริษัท คันทร่ี กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 42 นางพัณณรัชต บรรพโต 
4 บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 43 นายชาคริต  พืชพันธ 
5 บริษัท คันทร่ี กรุป ดเีวลลอปแมนท จํากัด (มหาชน) 44 นายประสิทธิ ์ พรปฏิมากร 
6 บริษัท คันทร่ี กรุป แอดไวเซอร จํากัด 45 นายกิตติคม  สุทธิวงศ 
7 กระทรวงการคลัง 46 นายเจริญชัย  เล็งศิริวัฒน 
8 บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 47 นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร 
9 บริษัท ขนสง จํากัด 48 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรต ิ
10 บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 49 นายธงชัย  ตั้งสถาพรชัยกุล 
11 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 50 นายชาญวุฒิ รุงแสงมนูญ 
12 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 51 นายพิพัฒน  นรานนัทน 
13 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 52 นายวิญู  ศรีวิริยานนท 
14 บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเท่ียว จาํกัด 53 นางสาวนริศรา  อมาตยกุล 
15 บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 54 นายอนุพงษ  จันทรจิเรศรัศมี 
16 บรรษัทประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม 55 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 
17 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 56 นางสาวรักษยา  อังสนันท 
18 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 57 นางสาวอําไพพรรณ  จันทรเปลง 
19 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย 
58 นายสุริยะ  ปตตพงศ 

20 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 59 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชยพงษ 
21 บริษัท บานไรเตชะอุบล จํากดั 60 นางสาวภิญญดา  พัชรเกศกุล 
22 บริษัท เอ็มเอฟโฮลดิ้งส จํากัด 61 นายประสงค  เทศมาสา 
23 บริษัทเอ็มเอฟซ ีเรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด 

โดย MFH ถือหุนรอยละ 99.99 
62 นางสาวศุภกัญญา  ลักษณเกียรต ิ

24 บริษัทเอ็มเอฟซ ีเอสโก จํากัด โดย MFH  
ถือหุนรอยละ 99.99 

63 นางสาวศศวิิมล สิงหเงิน 

25 บริษัท ท่ีปรึกษา เอ็มเอฟซี จํากัด โดย MFH  
ถือหุนรอยละ 99.99 

64 นายทศพร  พรวัฒนศิริกุล 

26 บริษัทเมืองเอกวิสตา กอลฟ คอรส จํากดั 65 นายนําพร  ยมนา 
27 บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมช่ัน เซอรวิส จํากดั 66 นางสาวมนชญา  รัชตกุล 
28 ดร.ณรงคชัย  อัครเศรณ ี 67 ดร.พรชัย  ฐีระเวช 
29 ดร.โชคชัย  อักษรนันท 68 นายสมเมธ  รังคกูลนุวัฒน 
30 นายสดาวุธ  เตชะอุบล 69 นางสาวกุลยา วรรธนรียชาต ิ
31 พลเอก เลิศรัตน  รัตนวานิช 70 นางสาวฉัตรแพร ตรีเทพวิไล 
32 นายสุรพล  ขวัญใจธญัญา 71 นางสาวทัณฑิกา นิมิตพงษ 
33 นางสาวจุฬารัตน  สุธีธร 72 นายณัฐพงษ  ขจรกิจอภิรักษ 
34 นายมงคล  ลีลาธรรม 73 นายนรินทร  จันทรเนตร 
35 นายเทอดธรรม  สุวิชาวรพันธุ 74 นายรุงโรจน นิลนพคุณ 
36 ดร.วิกรม  คุมโพโรจน 75 หุนสามัญ ธนาคารอิสลาม แหงประเทศไทย 
37 นางพัชลีพร  วรวิบูลยสวัสดิ ์ 76 บริษัทเนช่ันแนลดิจิทัลไอด ีจํากัด 
38 นายบิน  วีริงกา 77 กองทุนเปดเอ็มเอฟซ ีพันธบัตรตลาดเงิน 
39 พลตํารวจเอกพัชรวาท  วงษสุวรรณ 78 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 12/364/63 
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ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวของ ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
79 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอราวณั โฮเทล โกรท 87 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 9/364/2562 
80 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราช

อินดัสเตรียล 
88 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 1/364/2563 

81 กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 89 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 44/91/2563 
82 ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  

เอส ไพรม โกรท 
90 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 31/182/2563 

83 กองทุนรวมโครงสรางพิ้นฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต 
จัสมิน 

91 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 3/364/2563 

84 กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 92 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 36/182/2563 
85 หุนบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด 93 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 11/91/64 
86 บริษัท ทุนธนชาต ิจํากัด (มหาชน)   

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมไดท่ี บลจ. เอ็มเอฟซี จาํกัด (มหาชน) โดยตรง  
หรือท่ีเว็บไซตของบริษัท (http://www.mfcfund.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
 
 

http://www.sec.or.th/
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