
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานประจาํปี 2556 

  กองทุนเปดิกองทุนเปดิเอ็มเอฟซีเอ็มเอฟซี  โกลบอล โกลบอล   
 ออพพอร์ทูนิต้ี บอนด์ ฟันด์ ออพพอร์ทูนิต้ี บอนด์ ฟันด์  ((MMGGBB))  
    สําหรับรอบปีบัญชีที่ สําหรับรอบปีบัญชีที่ 1100  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  มกราคมมกราคม  2556 2556 –– 3 31 1 ธันวาคม ธันวาคม 25562556  
 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1010 -11--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอนด์ ฟันด์นด์ ฟันด์  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอนด์ ฟันด์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานประจําปี 2556 ของกองทุนเปิด 

เอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ สําหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 

2556 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน 

โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1010 -22--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอนด์ ฟันด์นด์ ฟันด์  
 

  

  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ สําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ 1 1 มกราคม มกราคม 25562556  ถึงวันที่ถึงวันที่  31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25562556  

 ภาวะตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ 

 เดือนมกราคม – มีนาคม 2556 มูลค่าตราสารหนี้ปรับลดลง เนื่องจากบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน

สินทรัพย์เส่ียง ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของสหรัฐที่ส่วนใหญ่ ปรับตัวดีขึ้น และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี 

ชินโซะอาเบะ ทําให้การปรับเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรรัฐบาล ทําให้มูลค่าตลาดตราสารหนี้

เกือบทุกกลุ่มปรับลดลง แม้ว่าตลาดผันผวนเป็นระยะจากการกังวลกับภาวะชะงักงันหลังเลือกตั้งในอิตาลี ที่ไม่มีพรรค

ใดครองเสียงข้างมาก  ภาวะล้มละลายและปัญหาการเมืองของไซปรัส  และเศรษฐกิจยูโรที่ยังอ่อนแอ 

 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2556 มูลค่าตลาดตราสารหนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงแรก จากการจ้างงานของ

สหรัฐที่ชะลอตัวลง เศรษฐกิจยูโรที่ยังอ่อนแอ แต่หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐส่วนใหญ่ส่งสัญญาณเชิงบวก ดัชนี

ผู้จัดการฝ่ายซ้ือและความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ  โดยเฉพาะ ตลาดกังวลต่อการดึงสภาพคล่องกลับของ ธนาคารกลาง

สหรัฐ  (FED) ที่ส่งสัญญาณว่าอาจปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (QE) หากเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวดี จากเดิม 8.5 

หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน  จากประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อความต้องการพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลง และนักลงทุนจึงมี

การเทขายสินทัพย์เส่ียงโดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่มีการไหลออกของเงินทุนต่างชาติ  ทําให้มูลค่าตราสารหนี้กลับ

ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว 

 ในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556 มูลค่าตราสารหนี้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามรายงานตัวเลข

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ปรับตัวดีขึ้น ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ความเชื่อมั่นผู้บริโภค และการเติบโต GDP สูงกว่าคาด ทําให้

ตลาดคาดการณ์ ว่า FED อาจปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี หรือเร็วสุดในเดือนกันยายน อย่างไรก็

ตาม มูลค่าตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลกลับปรับเพิ่มอีกครั้งหลังจาก ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับซีเรีย และ FED 

ไม่ปรับลด QE ในการประชุมวันที่ 18 กันยายน 

 ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 ตราสารหนี้เคล่ือนไหวในทิศทาง ที่มีมูลค่าปรับเพิ่มขึ้น จากความกังวล 

การลดการใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐโดยอัตโนมัติ (Sequester) และปัญหาเพดานหนี้ ซ่ึงได้คล่ีคลายในเวลาต่อมา

หลังจากรัฐบาล และรัฐสภาบรรลุข้อตกลงใน วันที่ 17 ตุลาคม ตัวเลขการจ้างงาน และความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ

สหรัฐที่อ่อนแรงลง ทําให้ FED ยังคงมาตรการ QE  อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเชิงบวกเศรษฐกิจสหรัฐ  (เช่นGDP ใน

ไตรมาสที่ 3 เติบโตที่ร้อยละ 2.8 ต่อปี และการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งร้อยละ 

14.6 ขณะที่ การจ้างงานนอกภาคเกษตรปรับเพิ่มขึ้น 204,000 ตําแหน่ง มากว่าคาด  และในการประชุมเดือน

ธันวาคม  FED ได้ตัดสินใจลดการซื้อสินทรัพย์ลงเหลือ $75bn ต่อเดือน จากเดิม $85bn เริ่มต้นมกราคม 2557 

 ทั้งนี้ กองทุนได้จัดการลงทุน ภายใต้กรอบนโยบายที่กําหนด และตามกฎระเบียบข้อบังคับของสํานักงาน 

กลต. โดยคํานึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วย  โดยคณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการปรับกลยุทธ์ ตามความเหมาะสม 

 

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1010 -33--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอนด์ ฟันด์นด์ ฟันด์  
 

 

 

 ภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน 

 การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สรอ. ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 

2556 มีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่อ่อนค่าจากระดับ 30.58 บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ 31 ธันวาคม 2555 มาอยู่ที่  

32.68บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หรืออ่อนค่า 6.87% 

 ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2556 ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สรอ. มีทิศทางปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างมี

นัยสําคัญ โดยมีการแข็งค่าสูงสุดเมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ระดับ 28.67 บาทต่อดอลลาร์สรอ. จากความกังวลของนัก

ลงทุนทั่วโลกที่ลดลง หลังจากที่ ECB ประกาศมาตรการเข้าซ้ือพันธบัตรรัฐบาล (Outright Monetary Transactions 

: OMT) โดยไม่จํากัดในตลาดรอง เพื่อช่วยเหลือประเทศที่ต้องการเข้าขอรับความช่วยเหลือจาก ECB รวมถึงการ

ประกาศมาตรการ QE 3 ของ FED ในช่วงกลางเดือนกันยายน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้มีกระแสเงินทุนไหลเข้ามา

ลงทุนในสินทรัพย์เส่ียงที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าและมีพ้ืนฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในประเทศตลาดเกิดใหม่ต่างๆ 

รวมถึงประเทศไทย  นอกจากนี้การได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งของนายอาเบะให้ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของ

ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปลายปี 2555 และการแต่งตั้งนายคุโรดะให้เป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศ ในช่วงต้นปี 

2556 โดยในเดือนเมษายน ธนาคารกลางญี่ปุ่น หรือ BOJ ได้ประกาศการดําเนินมาตรการการผ่อนคลายเชิงปริมาณ

โดยการเข้าซ้ือพันธบัตรรัฐบาล ทําให้เงินเยนอ่อนค่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งออกของประเทศ จากเหตุการณน้ั์นตลาด

ได้คาดการณ์ต่อการอ่อนค่าของค่าเงินเยน และประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ จาก

การที่เป็นฐานการลงทุนใหญ่แห่งหนึ่งของนักธุรกิจญี่ปุ่น ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น

ประเทศที่น่าสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก นอกเหนือจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากการกระตุ้นการบริโภคและ

การลงทุนของรัฐบาลรวมถึงการเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2556 ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สรอ. มีทิศทางอ่อนค่าลง

อย่างต่อเนื่อง จากการที่การเติบโตเศรษฐกิจของตลาดเกดิใหม่โดยเฉพาะประเทศจีนส่งสัญญาณชะลอตัวลง ทําให้

กระทบกับเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงรวมทั้งไทยด้วย ประกอบกับการคาดการณ์ต่อการลดทอนการเข้า

ซ้ือพันธบัตรของ FED หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ รวมทั้งประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศหลัก

ในยูโรโซน และญี่ปุ่น ที่ค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น นักลงทุนจึงทยอยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในประเทศพัฒนาแล้ว และลด

สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ของประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีพ้ืนฐานเศรษฐกิจอ่อนแอหรือชะลอ

ตัวลงโดยเฉพาะประเทศที่มีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด  หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง  งบประมาณขาดดุล  ซ่ึงประเทศ

ไทยก็อยู่ในข่ายดังกล่าวด้วย  นอกจากนี้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยในช่วงปลายปีก็เป็นอีกปัจจัย

ที่เพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงินบาท  

 ทั้งนี้ กองทุนได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎระเบียบ

ข้อบังคับของสํานักงาน กลต. และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคํานึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดย

คณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และมีการปรับกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยง 

ตามความเหมาะสม ซ่ึงช่วยลดผลกระทบในเชิงลบของความผันผวนของค่าเงิน 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1010 -44--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอนด์ ฟันด์นด์ ฟันด์  
 

 

 

รายละเอีรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันยดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทนุรายละเอียดการลงทนุ  (31 ธันวาคม 2556) 

    หลักทรัพย์ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

        (บาท)   

ตราสารหนี้ซ่ึงจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย   1,994,747.80 0.69

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย     

  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  1,994,747.80 0.69

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ   287,207,894.40 99.20

หุ้นกู้     

ประเทศสหรัฐอเมริกา    

  Rate AAA  47,771,426.26 16.50

  Rate AA+  3,384,822.28 1.17

  Rate AA-  17,075,945.75 5.90

  Rate A+  63,000,638.96 21.76

  Rate A  51,464,485.67 17.78

  Rate BBB-  32,937,303.48 11.38

ประเทศเกาหลีใต้    

  Rate A+  19,248,992.68 6.65

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    

  Rate AA+  5,330,636.11 1.84

  Rate AA-  38,195,376.14 13.19

  Rate A+  5,450,155.24 1.88

ประเทศอินโดนีเซีย    

  Rate AAA  3,348,111.83 1.16

สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอปที่อ้างอิงกับดอกเบี้ย (15,620,715.26) (5.40)

หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา    

เงินฝากธนาคาร   3,066,685.64 1.06

ทรัพย์สินอื่น   13,351,139.58 4.61

หนี้สินอื่น   (488,936.97) (0.17)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   289,510,815.18 100.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน   10.5041 บาท

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคาํนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษิัทจัดการลงทุน (AIMC) 
 
 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1010 -55--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอนด์ ฟันด์นด์ ฟันด์  
 

 

 
คําอธิบายการจัดอันดับเคําอธิบายการจัดอันดับเครดติตราสารหนี้ครดติตราสารหนี้  

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ําท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดและ

ได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

AA มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 

A มีความเสี่ยงในระดับตํ่า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มี

ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการ

ชําระหนี้ท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่ากว่าระดับปานกลาง  

และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซ่ึงอาจส่งผล

ให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า และอาจจะหมด

ความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกําหนด

อย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก จึงจะมี

ความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ

เครดิตภายในระดับเดียวกัน  
  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1010 -66--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอนด์ ฟันด์นด์ ฟันด์  
 

  

  

ผลการดําเนนิงานย้อนหลัง 

ผลการดําเนนิงานสิ้นสุด  

ณ วันที ่27 ธันวาคม 2556 

3 เดือน 

(27 ก.ย. 56) 

6 เดือน 

(28 มิ.ย. 56) 

1 ปี 

(28 ธ.ค. 55) 

3 ปี 

(30 ธ.ค. 53) 

กองทุนเปิดเอม็เอฟซี โกลบอล  

ออพพอร์ทนูิต้ี บอนด์ ฟันด ์ 10.54 7.99 3.64 4.54 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) 0.85 0.87 0.91 1.05 

หมายเหตุ: 
(1) 6M USD BBA LIBOR +0.5% 
(2) ผลตอบแทนรายปี 

-  เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

  
การจ่ายเงินปันผล 

 สําหรับในรอบปีบัญชีที่ 10  กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอนด์ ฟันด์ มีการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 0.40 บาทต่อหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 

  

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1010 -77--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอนด์ ฟันด์นด์ ฟันด์  
 

 

 

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนรายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 331 1 ธนัวาคมธนัวาคม  25562556  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 289,202,642.20 99.89 

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ    

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 

หรือผู้ค้ําประกัน 3,066,685.64 1.06 

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

(Investment Grade) - - 

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถ 

ลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือ - - 

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

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1010 -88--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอนด์ ฟันด์นด์ ฟันด์  
 

  

  

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 

 

ผู้ออก 

 

ผู้ค้ํา/ 

ผู้รับรอง/ 

วันครบ

กําหนด 

อันดับ 

ความ 

 มูลค่าหน้าตั๋ว 

(บาท)   

 มูลค่าตามราคาตลาด  

(บาท) 

    ผู้สลักหลัง  น่าเชื่อถือ    

พันธบัตรธนาคาร

แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 13 Feb 14 -    1,987,637.16                1,994,747.80 

หุ้นกู้ 

MTR CORPORTATION 

(C.I.) - 21 Jan 14 AAA  32,924,569.50              33,618,069.46 

หุ้นกู้ 

TEMASEK FINANCIAL I 

LTD. - 21 Sep 15 AAA  13,989,106.80              14,153,356.80 

หุ้นกู้ ADB - 21 Oct 20 AAA    5,300,188.92                5,330,636.11 

หุ้นกู้ IADB - 10 Mar 14 AAA    3,178,067.04                3,348,111.83 

หุ้นกู้ HKMTGC - 4 Aug 14 AA+    3,336,916.14                3,384,822.28 

หุ้นกู้ 

CHINA DEVELOPMENT 

BANK -SDBC - 8 Oct 14 AA-  16,896,069.00              17,075,945.75 

หุ้นกู้ 

EXPORT IMPORT BANK 

CHINASR UNSEC - - AA-  37,930,313.51              38,195,376.14 

หุ้นกู้ EIBKOR - 21 Jan 14 A+  11,544,984.68              11,973,146.65 

หุ้นกู้ EIBKOR - 29 Jun 20 A+    4,335,135.66                4,336,258.14 

หุ้นกู้ KDB - 23 Jan 14 A+    6,599,565.00                6,836,085.00 

หุ้นกู้ 

KOREA DEVELOPMENT 

BANK - 9 Mar 16 A+    6,815,586.60                6,882,016.53 

หุ้นกู้ 

EXPORT-IMPORT BK 

KOREA - 20 Nov 15 A+  32,925,226.50              32,973,132.64 

หุ้นกู้ KDB  CNH - 8 Nov 14 A+    5,428,521.71                5,450,155.24 

หุ้นกู้ NDFB - 10 Sep 14 A+  18,960,146.10              19,248,992.68 

หุ้นกู้ 

Petroliam Nasional 

Berhd - 15 Aug 15 A-  14,503,012.20              14,887,722.16 

หุ้นกู้ SARAWK - 3 Aug 15 A-  19,172,454.10              19,580,980.31 

หุ้นกู้ EIBMAL - 14 Dec 17 A-  16,973,037.86              16,995,783.20 

หุ้นกู้ 

POWER SECTOR ASSET 

& LI - 2 Nov 16 BBB-  18,478,125.00              18,663,191.39 

หุ้นกู้ INDONESIA EXIMBANK - 26 Apr 17 BBB-  14,178,470.63              14,274,112.09 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคาร ทิสโก้ - - - -               3,017,326.03 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี - - - -                   41,235.91 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ - - - -                    8,123.70 

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1010 -99--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอนด์ ฟันด์นด์ ฟันด์  
 

 

 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)  1 755 0.27 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)  1 423 0.15 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) 121 0.04 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)  1 1,217 0.43 

ค่าสอบบัญช ี 70 0.03 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 46 0.02 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2
 2,632 0.93 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1010 -1100--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอนด์ ฟันด์นด์ ฟันด์  
 

 

 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ((SSoofftt  CCoommmmiissssiioonn))  

ด้วย บรษิัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จดัการกองทุน ได้รับขอ้มูลสารสนเทศ

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บรกิาร อันเนือ่งมาจากการใช้บรกิารของบุคคลดงักล่าว อาทิเชน่ บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม

เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงนิและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม 

และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจทีจ่ะทําการลงทุน รวมถงึขอ้มูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้รว่ม company visit เป็นต้น 

เพื่อประโยชนใ์นการจดัให้มกีารวิเคราะหก์ารลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวเิคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การ

วิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น การวเิคราะห์นโยบายของบริษทัของผู้ออก

ตราสารที่กองทนุจะไปลงทุน เป็นต้น รวมถงึเพื่อกําหนดระดบัความเส่ียงของตราสาร การวเิคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่า

จะได้รับการสรา้งกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดบัความปลอดภัยของเงินลงทุน    

จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เปน็ผู้ให้บรกิาร ดงันี ้

1. บมจ.หลักทรพัย์ เอเซีย พลัส  20. บมจ.หลักทรพัย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 

2. ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา 21. บมจ.หลักทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

3. บมจ.หลักทรพัย์ บัวหลวง 22. บมจ.หลักทรพัย์ โนมูระ 

4. บล.บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรกีริน (ประเทศไทย) จาํกัด 23. บมจ.หลักทรพัย์ เคทีซิมิโก ้

5. BlackRock, Inc. (Asset management) 24. เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ เอ็น เอ 

6. บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกัด 25. ธนาคาร แอลจที ี

7. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ 26. OCBC Securities 

8. บมจ.หลักทรพัย์ คันทรี่ กรุ๊ป 27. บมจ.หลักทรพัย์ ภัทร 

9. บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 28. บมจ.หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 

10. บมจ.หลักทรพัย์ โนมูระ พัฒนสิน 29. บล.ไทยพาณิชย ์จํากัด 

11. บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 30. บมจ.หลักทรพัย์ ซิกโก ้

12. บล.เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตนั (ประเทศไทย) จํากดั 31. ธนาคารสแตนดาร์ดชารเ์ตอร์ด 

13. บล.ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกัด 32. ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

14. ธนาคารดอยซ์แบงก ์ 33. บล.ทิสโก้ จํากัด 

15. บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 34. กลุ่มบริษทัหลักทรัพย์ทรีนิตี ้

16. บมจ.หลักทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรสั 35. บมจ.หลักทรพัย์ ธนชาต 

17. ธนาคารเอชเอสบีซี 36. บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากดั 

18. ธนาคารกสิกรไทย 37. ธนาคารยูโอบ ี

19. บมจ.หลักทรพัย์ กสิกรไทย 38. บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)

  

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1010 -1111--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอนด์ ฟันด์นด์ ฟันด์  
 

 

 

 บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจไดร้บัอภินันทนาการอื่น 

ซึ่งอาจเป็นบริการหรอืทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว 

อาทิเช่น การจดัสัมมนาเพื่อใหข้้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดินทางไปศกึษาวิธีปฏิบัติงานอนัเป็นประโยชนต์่อการบริหาร

จัดการกองทุน การจดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่ือสาร และอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่ป็นเครื่องมือ

ในการส่งขอ้มูลการซื้อขายหลกัทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติต่างๆ เป็นต้น  อันเป็นประโยชน์ที่มี

มูลค่าในทางเศรษฐกิจตอ่กองทุน  จึงขอเปดิเผยรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ 

ที ่

รายชื่อผู้ให้บริการ 

 

ลักษณะของ 

อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 

ประโยชน์ในการรับสิทธ ิ

1 บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด สัมมนา ฟังขอ้มูลด้านเศรษฐกิจ 

2 บมจ.หลักทรพัย์ ธนชาต สัมมนา ฟังขอ้มูลบริษทั 

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1010 -1122--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอนด์ ฟันด์นด์ ฟันด์  
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสยีงได้

ทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.mfcfund.com  ในเมน ู“เกี่ยวกับ MFC” 

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชี  

สําหรับรอบปีสําหรับรอบปีบัญชี บัญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 1  1 มกราคม มกราคม 25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 31 1 ธนัวาคม ธนัวาคม 22555566  

- การลงทุนเปน็ไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 1 ใน ใน 33  

 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556  กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอนด์ ฟันด์ มีการถือหนว่ย
ลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุม่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จํานวน 1 กลุ่ม เป็นสัดสว่นร้อยละ 70.02 

  
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรายชื่อผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันที่วันที่ 31  31 ธนัวาคม ธนัวาคม 22555566  

ชื่อผูจ้ัดการกองทุน 

 ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ต่างประเทศ  ดร. ชาญวุฒิ  รุง่แสงมนูญ 

 และด้านอัตราแลกเปลี่ยน นางสาวกุลยา  วรรธนรียชาต ิ

 นางพัณณรัชต์  บรรพโต 

  
 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1010 -1133--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอนด์ ฟันด์นด์ ฟันด์  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้องรายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง  

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

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารออมสิน 

3 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

4 บริษัทเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟ คอร์ส จํากัด 

5 ไทยไพร์มฟันด์ ลิมิเต็ด 

6 บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จํากัด 

7 บริษัท เอ็มเอฟโฮลดิ้งส์ จํากัด 

8 บริษัทไทยเอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 48.99 

9 บริษัทเอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

10 บริษัทเอ็มเอฟซี เอสโก จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

11 บริษัท ท่ีปรึกษา เอ็มเอฟซี จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

12 ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี 

13 นายสดาวุธ  เตชะอุบล 

14 ดร.โชคชัย  อักษรนันท์ 

15 นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี 

16 ศ.พิเศษ วิศิษฎ์  วิศิษฎ์สรอรรถ 

17 ดร.ธัชพล  กาญจนกุล 

18 นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 

19 พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช 

20 นางอุไร  ร่มโพธิหยก 

21 นายสุวิชญ  โรจนวานิช 

22 นายกริช  อัมโภชน์ 

23 นายบุญชัย  โชควัฒนา 

24 นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา 

25 นางสาวประภา  ปูรณโชติ 

26 นางจิราพร  บุญวานิช 

27 นางพัณณรัชต ์ บรรพโต 

28 นางรจิตพร  มนะเวส 

29 นายทอมมี่  เตชะอุบล 

30 นางอภิรดี  พิชัยศรทัต 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1010 -1144--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอนด์ ฟันด์นด์ ฟันด์  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

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

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

31 นายชาคริต  พืชพันธ์ 

32 นางณัฐรา อิสรินทร์ 

33 นายกิตติคม  สุทธิวงศ์ 

34 นายเจริญชัย  เล็งศิริวัฒน์ 

35 นายณัฐวุฒิ  ธรรมจารี 

36 นางสาวสุพิกา  สมไทย 

37 นายสุริยะ  ปัตตพงศ์ 

38 นายโกเมน  นิยมวานิช 

39 นายชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ 

40 นายธงชัย  ต้ังสถาพรชัยกุล 

41 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรติ 

42 นายประสิทธ์ิ  พรปฏิมากร 

43 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชย์พงษ์ 

44 นายสุทยุต  เชื้อพานิช 

45 นายพิพัฒน์  นรานันทน์ 

46 นางสุวรรณา  วัฒนลี 

47 นายอภิรักษ์  พุ่มกลิ่น 

48 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 

49 นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศมี 

50 นายสมเมธ  รังคกูลนุวัฒน์ 

51 นางรุ่งลักษมี  วิวัฒน์สุจริตกุล 

52 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 

53 พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว 

54 นายธีร์ภัทร  สูตะบุตร 

55 นายวิชชุ  จันทาทับ 

56 นางสาวชนิดา  ชฎาวัฒน์ 

57 นางสุทรรศิกา  คูรัตน์ 

58 นางวรลักษม์  เสน่ห์ลักษณา 

59 นางวรวรรณ  เลาหะพลวัฒนา 

60 นายโทมัส  จอห์นสตั้น สมิท จูเนียร์ 

  

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1010 -1155--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอนด์ ฟันด์นด์ ฟันด์  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

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

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

61 นางสาวกุลยา  วรรธนรียชาติ 

62 Western Asset Management Company Pte. Ltd. 

63 หุ้นสามัญ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 

64 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2555 

65 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/4ปี/2555 

66 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2556 

67 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/55 

68 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/3ปี/2553 

69 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2554 

70 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/363/55 

71 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/182/56 

72 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/56 

73 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 17/182/56 

74 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.68/14/54 

75 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2ปี/2555 

76 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

77 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 

78 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส ์

79 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

80 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

81 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์โกรท 

82 หุ้นบริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ 

83 หุ้นบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด 

84 หุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

85 หุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 

86 หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2552 ชุดท่ี3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

87 หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2552 ชุดท่ี2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557 

88 หุ้นกู้ของ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558  

89 หุ้นกู้ของ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555   

90 หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ครั้งที่1/2554 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 1010 -1166--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี บอนด์ ฟันด์นด์ ฟันด์  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

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

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

91 หุ้นกู้ของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 

92 หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 

93 หุ้นกู้ บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด(มหาชน) ครั้งที่3/2555 ชุดท่ี1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557 

94 หุ้นกู้ บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด(มหาชน) ครั้งที่3/2555 ชุดท่ี2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557 

95 หุ้นกู้ บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด(มหาชน) ครั้งที่3/2556 ชุดท่ี1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 

96 หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 

97 หุ้นกู้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเช็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

98 หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 

99 หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่2/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

100 

 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556  

ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

101 หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 

102 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด(มหาชน) ครั้งที่2/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2559 

103 

 

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

ครั้งที่ 1/2553 ชดุท่ี1ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2556 

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

105 หุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

 

















































      
  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ช้ันจี และชั้น 21-23  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0-2649-2000  โทรสาร 0-2649-2100     

www.mfcfund.com 

เพื่อนสนิททางการลงทุน 
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