
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2557 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีดเอ็มเอฟซี  โกลบอลโกลบอล    
  ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ ((MMGGBB))  
  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  มกราคม มกราคม 2557 2557 ––  3030  มิถุนายน มิถุนายน 25525577  
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์เปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด ์ฟันด์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซ ีโกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด ์ฟันด ์สําหรบัระยะเวลาบัญชตีั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 
2557 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของ
ท่าน โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -22--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์เปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์  
 

  

  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอสําหรับรอบหกเดือนบหกเดือน  ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 มกราคมมกราคม  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  3030  มิมิถุนายนถุนายน  22555577  

 ภาวะตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ 
 เดือนมกราคม – มีนาคม 2557 มูลค่าตราสารหนี้ปรับเพ่ิมข้ึน นําโดยพันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้เอกชน
คุณภาพสูง เนื่องจากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยูโรท่ีอ่อนตัวลง เนื่องจากสภาพอากาศท่ีหนาวผิดปกติ
ของสหรัฐฯ ทําให้ตลาดชะลอการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) แม้ว่า FED ตัดสินใจลด
การซื้อสินทรัพย์ลงอย่างต่อเนื่องกัน ครั้งละ $10bn เหลือ $55 bn ประกอบกับความกังวลเศรษฐกิจประเทศ
กําลังพัฒนา เช่น อาร์เจนติน่าด้านความสามารถในการชําระหนี้ ตรุกีท่ีใช้การข้ึนดอกเบี้ยนโยบาย เพ่ือลดแรง
กระแสเงินทุนไหลออก ปัญหาหนี้ shadow banking ของจีน และปัญหาความตึงเครียดระหว่างยูเครน-รัสเซีย ทํา
ให้มีแรงซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย  
 เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2557 ตลาดตราสารหนี้ส่วนใหญ่ยังปรับตัวเพ่ิมข้ึน แต่เปลี่ยนกลุ่มเป็น
พันธบัตรรัฐบาลตลาดเกิดใหม่ หุ้นกู้เอกชน และตราสารหนี้แปลงสภาพจากสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยตามลําดับ หลังการ
ส่งสัญญาณของ FED ท่ีเน้นสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ และทําให้ตลาดคาดอัตราดอกเบี้ยจะไม่ปรับเพ่ิมข้ึน
ในระยะเวลาอันใกล ้แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปรับตัวดีข้ึน (การจ้างงาน ยอดค้าปลีก ดัชนีการผลิต
ท่ีปรับเพ่ิมข้ึน และยอดสั้งซื้อสินค้าคงทน) หลังจากสภาวะอากาศเลวร้ายผ่านพ้นไป นอกจากนี้ ตราสารหนี้ท่ีมี
ความเสี่ยงด้านเครดิตยังได้รับปัจจัยบวกจาก นายดราก้ี ประธานธนาคารกลางยูโร (ECB) ท่ีส่งสัญญาณว่าอาจจะ
ปรับลดดอกเบี้ย และมีมาตรการเพ่ิมสภาพคล่องให้ระบบธนาคารพาณิชย์เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และยังมีความ
กังวลเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนท่ีชะลอตัวลง และปัญหาการเมือง และการเลือกตั้งในยูเครน 
 ในเดือนมิถุนายน ตลาดตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนติดลบ นําโดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสหรัฐฯ ให้
ผลตอบแทนแย่สุด -0.8% ตามด้วยหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง พันธบัตรรัฐบาลประเทศพัฒนาแล้ว ตราสารหนี้แปลง
สภาพจากสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย ตามลําดับ ยกเว้นหุ้นกู้เอกชนผลตอบแทนสูง (HY) ท่ียังคงให้ผลตอบแทนเป็นบวก
เล็กน้อยท่ี 0.9% ท้ังนี ้ ในเดือนมิถุนายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลท่ัวโลกปรับตัวสูงข้ึนเล็กน้อย (yield) 
ในขณะท่ี credit spread แคบลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนเช่นกัน  โดยปัจจัยหลักมาจากข้อมูลเศรษฐกิจโดยรวม
ของสหรัฐฯ และยุโรป ยังแสดงภาพเติบโตท่ีดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง เช่น ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐ ดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ตลาดแรงงานสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การข้ึนของ yield ถูกถ่วงด้วยภาวะกลัวความเสี่ยงของนักลงทุน 
เนื่องจากสถานการณ์ในอิรัก รัสเซีย-ยูเครน ประกอบกับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ GDP ไตรมาส 1 หดตัว
ถึง 2.9% (เทียบกับไตรมาสก่อน) แย่กว่าท่ีตลาดคาด ส่งผลให้นักลงทุนมองว่าการปรับข้ึนดอกเบี้ยจะยังไม่เกิดข้ึน
เร็วได ้
 ด้วยสถานการณ์และปัจจัยดังกล่าว กองทุนบริหารการลงทุนภายใต้กรอบนโยบายท่ีกําหนด และตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของสํานักงาน กลต. โดยคํานึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  โดยคณะกรรมการ 
นโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับกลยุทธต์ามความเหมาะสม 
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 ภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน 

  การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สรอ. ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2557 มีการ
เคลื่อนไหวผันผวน มีทิศทางท่ีแข็งค่า (โดยสุทธ)ิ จากระดับ 32.68 บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ 31 ธันวาคม 2556 มา
อยู่ท่ี 32.41 บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 
  ในช่วงต้นเดือนมกราคม ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ สรอ. มีทิศทางปรับตัวอ่อนค่า สู่ระดับ 33.15 จาก
ปัจจยัลบด้านการเมืองของไทย ทําให้เกิดกระแสเงินทุนไหลออกจากท้ังตลาดหุ้นและพันธบัตรของนักลงทุนต่างชาติ 
จากนั้นเงินบาทได้แกว่งตัวแข็งค่าข้ึนเทียบดอลลาร์ สรอ. โดยมีปัจจัยหลักจากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 
อ่อนแอกว่าท่ีตลาดคาด ขณะท่ีดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเดือน มกราคม เป็นบวก 600 พันล้านดอลลาร์สรอ. 
เนื่องจากการชะลอตัวของการนําเข้าสินค้า รวมท้ังวัตถุดิบเพ่ือการผลติและส่งออก แม้ว่าเศรษฐกิจไทยภาพรวมยัง
อ่อนแอ ท้ังภาคการส่งออกและการบริโภค ด้านปัจจัยลบทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงิน
บาทและตลาดหุ้นไทยน้อยลง ส่วนหนึ่งเกิดจากนักลงทุนเริ่มชินชาต่อปัญหาดังกล่าว  
  ค่าเงินบาทในช่วงเดือนมีนาคม กลางเดือนพฤษภาคม เคลื่อนไหวในกรอบ 32.2-32.6 บาทต่อดอลลาร์ 
สรอ. เงินบาทแข็งค่าเทียบดอลลาร์ สรอ. จากปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ การส่งสัญญาณของประธานธนาคารกลาง
สหรัฐฯ จะยังคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพ่ือรักษาการเติบโตเศรษฐกิจ และไม่รีบร้อนข้ึนอัตราดอกเบี้ย
นโยบายเฟดฟันด์เรต ประกอบกับความต้องการขายเงินบาทของผู้นําเข้า เพ่ือนําไปแลกเป็นดอลลาร์สรอ. เพ่ือชําระ
ค่าสินค้าจะมีปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากการส่งออกหดตัวอย่างต่อเนื่อง ทําให้ดุลการค้าของไทยเกินดุลมากข้ึน  
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบทางการเมืองไทยท่ียืดเยื้อ และแนวโน้มเศรษฐกิจท่ีย่ําแย่ เป็นปจัจัยกดดันเงินบาทให้อ่อนค่า   
  เงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็วมาอยู่ท่ี 32.84 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 ในช่วง
ปลายเดือนพฤษภาคม แรงเทขายนักลงทุนต่างชาติ จากการประกาศกฏอัยการศึก และ การทํารัฐประหารของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.). แต่ในเดือนมิถุนายน เงินบาทกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่า มาอยู่ท่ี 32.41 
บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 เนื่องจากเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจมีความแน่ชัดข้ึน 
ภายหลังการการดําเนินงานของคณะ คสช. ส่งผลให้เงินทุนต่างประเทศไหลกลับเข้าตลาดตราสารหนี้เป็นหลัก แม้ว่า 
ธปท. ปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจปี 2557 ตัวเลขภาคการส่งออกต่ํากว่าท่ีคาด ดุลการค้าขาดทุน 
แต่ท้ังนี้ดัชนีความเชื่อม่ันของผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีข้ึน คสช. เตรียมใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวในเดือน
กรกฎาคม ส่งผลให้มีสภานิติบัญญัติชั่วคราว โดย คสช. คาดว่าจะมีคณะรัฐบาลรักษาการในเดือนสิงหาคม – 
กันยายน หลังจากนั้นจะมีสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งทํางานควบคู่กับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ด้วยสถานการณ์และปัจจัยดังกล่าว กองทุนบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยได้ป้องกันความ
เสี่ยงภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎระเบียบข้อบังคับของสํานักงาน กลต. และธนาคารแห่งประเทศ
ไทย โดยคํานึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาด
อย่างใกล้ชิด และมีการปรับกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยง ตามความเหมาะสม ซึ่งช่วยลดผลกระทบในเชิงลบ
ของความผันผวนของค่าเงิน 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((30 30 มิถุนายนมิถุนายน  22557557))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

หุ้นกู้ในต่างประเทศ     255,239,546.17 98.34 

ประเทศจีน 
Rate  AAA 5,103,768.96 1.97 
Rate AA- 21,096,447.32 8.13 
Rate A+ 5,260,616.59 2.03 

ประเทศเกาหลีใต้ 
Rate A+ 12,442,197.28 4.79 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
Rate  AAA 42,595,145.04 16.41 
Rate A+ 32,664,863.89 12.59 
Rate A+ 11,185,004.02 4.31 
Rate A- 19,080,404.16 7.35 
Rate BB+ 14,572,580.24 5.61 
Rate NA 91,238,518.67 35.15 

สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป     (7,106,386.08) (2.74) 
ท่ีอ้างอิงกับดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

เงินฝากธนาคาร     1,598,118.42 0.62 

ทรัพย์สินอื่น     10,059,850.47 3.88 

หนี้สินอืน่     (249,500.57) (0.10) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ     259,541,628.41 100.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     10.2223 บาท 

หมายเหต:ุ บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -55--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์เปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์  
 

 
 
คําอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้คําอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้  

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่าํท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดและ
ได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

AA มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 

A มีความเสี่ยงในระดับต่ํา บริษัทมคีวามสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑส์ูง แต่อาจได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บรษัิทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มี
ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการ
ชําระหนี้ท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑต์่ํากว่าระดบัปานกลาง  
และจะไดร้ับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผล
ให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ํา และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนีไ้ดต้ามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C มีความเสี่ยงในการผดินัดชําระหนีสู้งท่ีสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกําหนด
อย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมาก จงึจะมี
ความสามารถในการชําระหนีไ้ด ้

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผดินัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนีไ้มส่ามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพ่ือจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดติภายในระดับเดียวกัน 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -66--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์เปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์  
 

 
 

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนินงานสิ้นสุด  
ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2557 

3 เดือน 
(28 มี.ค. 57) 

6 เดือน 
(27 ธ.ค. 56) 

1 ปี 
(28 มิ.ย. 56) 

3 ปี 
(30 มิ.ย. 54) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล 
ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ 4.05 2.29 5.19 3.27 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) 0.82 0.83 0.85 1.03 

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

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -77--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์เปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์  
 

  

  

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนรายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 3300  มิถุนายนมิถุนายน  25572557  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 255,239,546.17 98.34 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ    
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 1,598,118.42 0.62 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) - - 

(ง) ตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ํากว่าอันดับท่ีสามารถ 
ลงทุนได ้(Investment Grade) หรือตราสารท่ีไมไ่ด้รับการจดัอันดับ 
ความน่าเช่ือถือ - - 

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

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -88--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์เปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์  
 

  

  

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 
 

ผู้ออก 
 
 

ผู้คํ้า/ 
ผู้รับรอง/
ผู้สลักหลัง 

วันครบ
กําหนด 

 

อันดับ
ความ

น่าเชื่อถือ 

 มูลค่า 
หน้าต๋ัว  

 

 มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 
(บาท) 

หุ้นกู้ 
ASIAN DEVELOPMENT  
BANK - 21/10/20 AAA 

            
1.00  

         
5,103,768.96  

หุ้นกู้ 
EXPORT IMPORT BANK 
CHINASR UNSEC - 5/4/15 AA-                -   

        
21,096,447.32  

หุ้นกู้ KDB  CNH - 8/11/14 A+                -      5,260,616.59  

หุ้นกู้ NDFB - 9/10/14 A+     38,000.00   12,442,197.28  

หุ้นกู้ 
KOREA HOUSING 
FINANCE CO - 15/9/18 AAA                -   

        
25,531,806.46  

หุ้นกู้ 
TEMASEK FINANCIAL I 
LTD. - 21/9/15 AAA 

            
1.00  

        
13,760,721.06  

หุ้นกู้ HKMTGC - 4/8/14 AAA        100.00    3,302,617.52  

หุ้นกู้ 
EXPORT-IMPORT BK 
KOREA - 20/11/15 A+                -   

        
32,664,863.89  

หุ้นกู้ 
KOREA DEVELOPMENT 
BANK - 9/3/16 A+ 

            
1.00  

         
6,790,862.30  

หุ้นกู้ EIBKOR - 29/6/20 A+         120.00    4,394,141.72  

หุ้นกู้ SARAWK - 3/8/15 A-      1,375.00   19,080,404.16  

หุ้นกู้ INDONESIA EXIMBANK - 26/4/17 BB+        430.00   14,572,580.24  

หุ้นกู้ EIBMAL - 14/12/17 -                -    17,246,663.95  

หุ้นกู้ 
POWER SECTOR  
ASSET & LI - 2/11/16 -                -   

      
18,336,226.69  

หุ้นกู้ 
CHINA DEVELOPMENT 
BANK - 8/10/14 -                -   

        
16,566,467.89  

หุ้นกู้ KOREA DEV BANK FLOAT - 22/1/17 -                -    17,899,097.76  

หุ้นกู้ 
Petroliam Nasional 
Berhd - 15/8/15 -                -   

        
14,344,372.36  

หุ้นกู้ 
PERUSAHAAN LISTR 
PLNIJ - 22/11/21 -                -   

         
6,845,690.02  

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย - - -  -     1,447,020.56  

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบ ี - - -  -       143,174.16  

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ - - -  -          7,923.70  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -99--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์เปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์  
 

  

  

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 มกราคมมกราคม  22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25572557  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 358 0.13 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1 201 0.08 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 57 0.02 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) 583 0.22 

ค่าสอบบัญชี 35 0.01 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 32 0.01 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 1,266 0.47 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหนา้ซื้อขายหลักทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย ์



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1100--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์เปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์  
 

  

  

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ((SSoofftt  CCoommmmiissssiioonn))  

ด้วยบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม 
และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะทําการลงทุน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้ร่วม company visit เป็นตน้ 
เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม  ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ  (Quantitative)  เช่น  การ
วิเคราะห์งบการเงิน เปน็ต้น  และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออก
ตราสารที่กองทนุจะไปลงทุน เป็นตน้ รวมถึงเพื่อกําหนดระดบัความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่า
จะได้รับการสร้างกลุ่มสินทรัพยล์งทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดบัความปลอดภัยของเงินลงทนุ  จึง
ขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เปน็ผูใ้ห้บริการ ดังนี ้
1. บมจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส  20. บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 
2. ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา 21. บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
3. บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง 22. บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ 
4. บล.บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรีกริน (ประเทศไทย) จํากัด 23. บมจ.หลักทรัพย ์เคทีซิมิโก้ 
5. BlackRock, Inc. (Asset management) 24. เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ เอ็น เอ 
6. บล.ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด 25. ธนาคาร แอลจีท ี
7. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ 26. OCBC Securities 
8. บมจ.หลักทรัพย ์คันทร่ี กรุ๊ป 27. บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร 
9. บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 28. บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) 
10. บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พฒันสนิ 29. บล.ไทยพาณชิย ์จํากัด 
11. บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 30. บมจ.หลักทรัพย์ ซิกโก้ 
12. บล.เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตนั (ประเทศไทย) จาํกัด 31. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
13. บล.ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกัด 32. ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 
14. ธนาคารดอยซ์แบงก์ 33. บล.ทิสโก้ จํากัด 
15. บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 34. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี ้
16. บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 35. บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต 
17. ธนาคารเอชเอสบีซ ี 36. บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
18. ธนาคารกสิกรไทย 37. ธนาคารยโูอบ ี
19. บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย 38. บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) 
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 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจได้รับอภินันทนาการอ่ืน 
ซึ่งอาจเป็นบริการหรือทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปน็ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกลา่ว 
อาทิเช่น การจัดสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดนิทางไปศึกษาวิธปีฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เป็นเคร่ืองมือ
ในการส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติตา่งๆ เป็นตน้ อันเปน็ประโยชน์ที่มี
มูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน  จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ 
ที ่

รายชื่อผู้ให้บริการ 
 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 
ประโยชน์ในการรับสิทธ ิ

1 ธนาคารดอยซ์แบงก์ สัมมนา ข้อมูลการลงทุน 

2 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด สัมมนา ข้อมูลการลงทุน 

3 บล.ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลบริษัท 

4 บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลบริษัท 

5 บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลบริษัท 

6 บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลบริษัท 

7 บล.ไทยพาณชิย ์จํากัด สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลบริษัท 

8 ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

9 บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

10 บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
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งบดุลงบดุล  

ณ วันท่ีณ วันท่ี  30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25572557  

หน่วย  :  บาท 
สินทรัพย์ 

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม   253,079,851.82 
(ราคาทุน  244,712,163.03 บาท )   
เงินฝากธนาคาร  4,826,590.29 
สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (395,947.71) 
ลูกหนี ้

จากดอกเบี้ย 21,094.99 
จากดอกเบี้ย Bond 2,259,539.59 2,280,634.58 

สินทรัพย์อ่ืน  0.00 

รวมสินทรัพย์ 259,791,128.98 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 0.00 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 246,701.21 
ภาษี หัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย 2,799.36 249,500.57 

รวมหนี้สิน 249,500.57 

สินทรัพย์สุทธ ิ 259,541,628.41 

สินทรัพย์สุทธ:ิ 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  253,897,010.78 

 
กําไรสะสม 

  
บัญชีปรับสมดลุ (153,623.49) 

  
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน  5,798,241.12 5,644,617.63 

สินทรัพย์สุทธ ิ 259,541,628.41 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.2223 
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแลว้ท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 25,389,701.0776 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 1 มกราคม มกราคม 25572557  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 30 30 มิถุนายน มิถุนายน 25572557  ((งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  

หน่วย  :  บาท 
รายได้จากการลงทุน 

รายได้จากเงินปันผล 0.00 
รายได้ดอกเบีย้ 1,203,440.56 
รายได้อ่ืน 0.00 

 
รวมรายได้ 1,203,440.56 

 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 358,214.28 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ 200,599.88 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน 582,904.19 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 57,314.31 
ค่าสอบบัญชี 34,712.18 

 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 32,007.23 

รวมค่าใช้จ่าย 1,265,752.07 

กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสทุธ ิ (62,311.51) 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 380,275.44 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนและสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น (1,670,573.77) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น (1,872,379.04) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 6,288,227.23 

รวมกําไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม่เกิดขึ้น 2,745,274.42 

การเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 3,063,238.35 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25525577  

Type of investment / Issuer 
Fair Value % of 

(Baht) Investment 

Bonds/Debentures 
   

UNITED STATES OF AMERICA  
   

 
Petroliam Nasional Berhd DD00501          13,964,312              5.52  

 
EIBKOR US3021WF            4,393,033              1.74  
KOREA HOUSING FINANCE CO USY4841F            25,407,584             10.04  

 
HKMTGC XS04421F               3,256,237              1.29  

 
KOREA DEVELOPMENT BANK EI39098F              6,725,235              2.66  

 
PERUSAHAAN LISTR PLNIJ EI88011F               6,807,017              2.69  

 
TEMASEK FINANCIAL I LTD. EF09608F             13,598,456             5.37  

 
SARAWK EF03319F            18,676,815              7.38  

 
POWER SECTOR ASSET & LI EF797879             18,153,397                    7.17  

 
EXPORT-IMPORT BK KOREA EJ44452F             32,617,537                  12.89  

 
KOREA DEV BANK FLOAT EK023074             17,869,498                    7.06  

 
CHINA DEVELOPMENT BANK 16937MAF             16,388,765                    6.48  

 
INDONESIA EXIMBANK XS0776F             14,478,095                    5.72  

 
EIBMAL XS0793F             17,224,193                    6.81  

KOREA 
   

 
NDFB K1035W9F             12,253,379                    4.84  

CHINA 
  

 
ADB EI44195F               5,074,769                    2.01  

 
EXPORT IMPORT BANK CHINASR UNSEC E1056054             20,951,811                    8.28  

 
KDB  CNH XS09285F               5,239,721                    2.07  

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 244,712,163.03  บาท)        253,079,851.82  100.00  

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี วันท่ี 1 1 มกราคมมกราคม  22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25572557  

รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท่ีกองทุนมีการทําธุรกรรม 

- ไม่มีข้อมูลรายงาน - 

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

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่ตั้งแต่วันท่ี วันท่ี 1 1 มกราคมมกราคม  22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25572557  

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
รายช่ือผู้จัดการกองทุนรายช่ือผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  30 30 มิถุนายนมิถุนายน  22555577  

ผู้จัดการกองทุน 

ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ต่างประเทศ ดร. ชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ 
และด้านอัตราแลกเปลี่ยน  นางสาวกุลยา  วรรธนรียชาต ิ
 นางพัณณรัชต์  บรรพโต 

  

  

  





      
  

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 


