
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2557 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดดเอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท เอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท   
  แมกซิไมเซอร์ แมกซิไมเซอร์ ((TThhee  SSmmaarrtt  MMaaxxiimmiizzeerr))  
  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  เมษายน เมษายน 2557 2557 ––  3030  กันยายน กันยายน 25525577  
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร์เปิดเอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร์  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร ์สําหรบัระยะเวลาบัญชตีั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2557 
มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของ
ท่าน โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -22--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร์เปิดเอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร์  
 

  

  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอสําหรับรอบหกเดือนบหกเดือน  ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 11  เมษายนเมษายน  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  30 30 กันยายนกันยายน  22555577  

 ในรอบบัญชีของกองทุน นับต้ังแต่ 1 เมษายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากระดับ 1,376.26 จุด มาปิดท่ีระดับ 1,585.67 จุด หรือเป็นการเพิ่มขึ้น 15.22%  มีปริมาณการซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวันอยู่ท่ีระดับ 43,833.53 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนสถาบัน และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างชาติ 
เป็นผู้ซื้อสุทธิมูลค่า 17,471 ล้านบาท 6,856 ล้านบาท และ 17,035 ล้านบาท ตามลําดับ ขณะท่ีนักลงทุนรายย่อย 
ขายสุทธิมูลค่า 41,360 ล้านบาท 
 ในเดือนเมษายนยังคงปรับตัวขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 จากกระแสเงินทุนต่างชาติท่ีไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นเอเชีย
เกิดใหม่รวมถึงตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเน่ือง SET Index ปรบัตัวขึ้นมาปิดท่ี 1,414.94 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัว
เพิ่มขึ้น 2.81% นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิต่อจากเดือนท่ีแล้วอีก 19,686 ล้านบาท โดยท่ีภาพรวมเศรษฐกิจโลกท่ียัง
เปราะบางสร้างแรงเก็งกําไร หลังธนาคารกลางท่ัวโลกส่งสัญญาณพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ได้แก่ประธาน ECB 
เปิดเผยว่าพร้อมอัดฉีดสภาพคล่องทางการเงินส่วนเกิน เพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อตํ่าและอัตราการว่างงานสูง และ BOJ 
อาจพิจารณาเพิ่มวงเงินอัดฉีดสภาพคล่องทางการเงินส่วนเกินจากปัจจุบันท่ี 70 ล้านล้านเยนต่อปี เพื่อแก้ไขปัญหาเงิน
เฟ้อในระดับตํ่าและกระตุ้นเศรษฐกิจในทางอ้อม รวมถึง PBOC หลังเศรษฐกิจใน 1Q57 ขยายตัว 7.4% YoY ตํ่าสุดใน
รอบ 6 ไตรมาส ประกอบกับตัวเลขภาคการผลิตและส่งออกท่ีส่งสัญญาณชะลอตัว ท้ังน้ีจีนได้มีการผ่อนคลายนโยบาย
การคลังและการเงิน ได้แก่ แผนการลงทุนก่อสร้างรางรถไฟเข้าไปในพื้นท่ีท่ีมีการพัฒนาตํ่า และการประกาศลด RRR 
ของธนาคารท้องถิ่นบางแห่ง ขณะท่ีประเด็นการเมืองภายในประเทศในเดือนเมษายน เป็นเพียงการรอพัฒนาการ 
หลังคําวินิจฉัยต่อกรณีโครงการรับจํานําข้าวและกรณีโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนสี รวมไปถึงความชัดเจนต่อการเลือกต้ัง
ครั้งใหม่ ล้วนถูกเลื่อนออกไปในช่วงเดือนพฤษภาคม 
 เดือนพฤษภาคมเป็นอีกเดือนท่ีการเมืองกลับมามีนํ้าหนักอย่างมากต่อตลาดหุ้นไทย หลังปัจจัยดังกล่าวลด
บทบาทลงไปในเดือนเมษายน SET Index ทรงตัว ปิดท่ี 1,415.73 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.06%       
นักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นด้านขาย โดยมียอดขายสุทธิสูงถึง 33,890 ล้านบาท เริ่มต้นประเด็นสําคัญเมื่อศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายกฯ รักษาการ ย่ิงลักษณ์ และ รมว. ท่ีอยู่ใน ครม. ชุดพิจารณากรณีโยกย้าย นายถวิล 
เปลี่ยนสี ต้องพ้นสภาพ ในวันท่ี 7 พฤษภาคม ส่งผลให้ ครม. รักษาการ มมีติให้ นายนิวัฒน์ธํารงค์ เข้ารักษาการ 
นายกฯ แทน ตามมาด้วยการชี้มูลความผิดนายกฯ รักษาการ ย่ิงลักษณ์ กรณีทุจริตโครงการรับจํานําข้าว ส่งผลให้ท้ัง 
กปปส. และ นปช. นัดชุมนุมใหญ่ในวันท่ี 9 และ 10 พฤษภาคม ตามลําดับ สร้างแรงกดดันการลงทุนในตลาดหุ้นไทย 
จนมีการปรับตัวลดลงไปทําระดับปิดตํ่าสุดท่ี 1,375.14 จุด ในวันท่ี 12 พฤษภาคม ดัชนีสามารถฟื้นตัวได้บ้างหลังการ
ชุมนุมใหญ่ของ กปปส. และ นปช. ไม่มีเหตุการณ์รุนแรง กอปรกับสัญญาณบวกจากการเริ่มเห็นการเจรจาระหว่าง
ฝ่ายต่างๆ แต่ทว่าเมื่อข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเป็นเพยีงกรอบกว้างๆ ยังคงไม่ได้ข้อสรุป ส่งผลให้กลุ่มท่ีมี
ความเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่างกันตัดสินใจยกระดับการชุมนุม สร้างความเสีย่งต่อโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ปะทะ
และความรุนแรงขึ้น นําไปสู่การท่ี ผบ. ทบ. ประกาศใช้กฎอัยการศึกเพื่อควบคุมสถานการณ ์ต้ังแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันท่ี 
20 พฤษภาคม และได้เชิญฝ่ายต่างๆ ได้แก่ กปปส. นปช. พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย กกต. รัฐบาลรักษาการ 
รวมถึงพยานอย่างรองประธานวุฒิสภา เข้าหารือเพื่อหาทางออกของประเทศ อย่างไรก็ตามเมื่อการประชุมไม่สามารถ
หาข้อสรุปร่วม คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงประกาศทํารัฐประหารยึดอํานาจรัฐ ในช่วงบ่ายวันท่ี 22 พฤษภาคม  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -33--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร์เปิดเอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร์  
 

 
 
หลังเกิดรัฐประหาร SET Index ปรับตัวลดลงย้อนกลับไปแถว 1,375 จุดอีกตรั้ง ก่อนจะดีดกลับขึ้นได้ใหม่จนมาปิดท่ี 
1,415.73 จุด จากการท่ีนักลงทุนเชื่อว่าเหตุการณ์น้ีจะเป็นจุดเริ่มต้นของการคลี่คลายปัญหาการเมืองได้ 
 เดือนมิถุนายนเป็นเดือนท่ีการเมืองมีแนวโน้มท่ีดีขึ้นต่อเน่ือง และมีนํ้าหนักอย่างมากต่อตลาดหุ้นไทย หลัง
ปัจจัยดังกล่าวมีบทบาททางลบใน 2-3 เดือนก่อนหน้า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในเดือนมิถุนายน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 70.02 
จุด หรือประมาณ 4.95% มาอยู่ท่ี 1,485.75 จุด จากราคาปิด ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ท่ี 1,415.73 จุด โดยดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ปรับตัวเป็นขาขึ้นต่อเน่ืองตลอดท้ังเดือน ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในเดือนมถิุนายน มีทิศทางไต่ระดับขึ้น
ต่อเน่ืองจากช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ด้วยความคาดหวังเชิงบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัว 
จากมาตรการแก้ไขเศรษฐกิจของ คสช. ท้ังระยะสั้น – กลาง – ยาว และคืนความสุขคนไทยโดยการประกาศยกเลิก
เคอร์ฟิวท่ัวประเทศ มีผลในวันท่ี 13 มถิุนายน รวมถึงปัจจัยต่างประเทศท่ีเอื้อต่อการปรับตัวขึ้นของ SET INDEX ด้วย
เช่นกัน เมื่อ ECB ลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายจาก 0.25% เป็น 0.15% เพื่อแก้ปัญหาอัตราเงินเฟ้อตํ่า และเศรษฐกิจ
ชะลอตัว รวมถึงการประชุมเฟด แม้คงการลดวงเงิน QE ลงอีก US$1.0 หมื่นล้านตามตลาดคาด แต่ส่งสัญญาณคง
อัตราดอกเบ้ียตํ่าไปอีกระยะหน่ึง ทาง ธปท. ปรับลดประมาณการ GDP ปีน้ีเหลือเพียง 1.5% จากเดิม 2.7% แต่ยังคง
คาดว่าจะฟื้นตัวเป็นรูป V ในครึ่งหลังปีน้ี และเติบโตได้ดีในปีหน้าท่ี 5.5% ตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ 
และจีน เป็นต้น ท่ีส่วนใหญ่ออกมาเชิงบวก นอกจากน้ีเหตุการณ์ความวุ่นวายในอิรัก เป็นบวกต่อราคานํ้ามันดิบ สร้าง
แรงเก็งกําไรต่อกลุ่มพลังงาน ชว่ยหนุนบรรยากาศการลงทุนในกลุ่มพลังงาน ถึงแม้จะม ีSentiment เชิงลบ หลัง EU 
ออกแถลงการณ์ระงับความร่วมมือกับไทย อีกท้ังนักลงทุนส่วนใหญ่ต่างรอความชัดเจนต่อแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆ เช่น นโยบายพลังงาน เป็นต้น  SET INDEX ยังสามารถปิดท่ีระดับสูงท่ี 1,485.75 จุด 
ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 
 เดือนกรกฏาคม SET index ปรับตัวเพิ่มขึ้นผ่าน 1500 จุด โดยปรับตัวขึ้นไปได้สูงสุดท่ี 1543.92 จุด ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ในเดือนกรกฏาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 16.64 จุด หรือประมาณ 1.12% มาอยู่ท่ี 1,502.39 จุด จากราคา
ปิด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ท่ี 1,485.75 จุด โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวผันผวนเป็นขาขึ้นตลอดท้ังเดือน เดือน
กรกฏาคมเป็นเดือนท่ีหุ้นไทยปรับตัวแข็งแกร่งในช่วง 3 สัปดาห์แรก ก่อนย่อตัวในช่วงท้ายเดือนจากท้ังปัจจัยภายใน
และภายนอกต่างๆ ดังน้ี ปัจจัยบวกจากสภาพคล่องภายในประเทศส่วนเกินหลังจากการครบกําหนดอายุของพันธบัตร
ออมทรัพย์กว่า 9 หมื่นล้านบาท กระแสเงินต่างชาติท่ีมีการไหลเข้าหลังจากนักลงทุนต่างชาติถือครองหุ้นไทยอยู่ใน
ระดับตํ่าสุดในรอบ 5 ปี บวกกับความเสี่ยงของประเทศท่ีลดลงต่อเน่ือง สะท้อนจากดัชนี CDS ท่ีอยู่ในระดับตํ่าสุดใน
รอบ 8 เดือน อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนตลาดหุ้นมีการปรับฐานหลังจากกระแสเงินต่างชาติเริ่มมีการไหลออก
จากการปิดสถานะ Carry trade บางส่วน หลังตัวเลขเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ออกมาดีมาก และในเดือนน้ี กลุ่มสื่อสารมี
การปรับตัวแย่กว่าตลาดหลัง คสช. มีมติเลื่อนประมูล 4G ออกไปเป็นปีหน้า กลุ่มธนาคารพาณิชย์ปรับตัวได้ดีตาม
กระแสเงินต่างชาติท่ีไหลเข้า บวกกับผลประกอบการไตรมาสท่ี 2 ท่ีส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าท่ีตลาดคาดไว้ 
 เดือนสิงหาคม SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นผ่าน 1550 จุด โดยปรับตัวขึ้นไปปิดท่ี 1561.63 จุด แกว่งตัวใน
ลักษณะ Sideways-to-Sideways-Up ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในเดือนสิงหาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 59.24 จุด หรือ
ประมาณ 3.94% มาอยู่ท่ี 1,561.63 จุด จากราคาปิด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมท่ี 1,502.39 จุด โดยดัชนีปรับตัวผันผวน
เป็นขาขึ้นตลอดท้ังเดือนจากท้ังปัจจัยภายในและภายนอก การปรับตัวผันผวนในสัปดาห์แรกเกิดจากปัญหาพิพาท
ระหว่างยูเครนและรสัเซียซึ่งยังคงไม่มีบทสรุป อย่างไรก็ตาม SET Index ได้รับปัจจัยบวกจากสภาพคล่องภายใน 
ประเทศส่วนเกินหลังจากการครบกําหนดอายุของพันธบัตรออมทรัพย์กว่า 5 หมื่นล้านบาท และการประกาศรายชื่อ 
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สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดประชุมสภาฯ รวมถึงปัจจัยสําคัญการพิจารณานายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามคาด
เมื่อ สนช. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ ส่งผลให้ภาพการเมืองในประเทศมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
รวมถึง Fund Flow จากทางญี่ปุ่นและยุโรปท่ีไหลเข้ามาจากการทํา JPY และ EUR carry trade ซึ่งสามารถชดเชย 
Fund flow ท่ีไหลกลับไปยังสหรัฐฯ ได้บางส่วน ความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ หลังเศรษฐกิจไทยใน 2Q57 
ขยายตัวท่ีดี และความชัดเจนเรื่องงบประมาณปี 2558 การประชุมผู้นําธนาคารกลางโลกท่ี Jackson Hole ม ี
Positive surprise เล็กๆ หลังนาย Mario Draghi ท่ีเริ่มมท่ีาทีท่ีชัดเจนมากขึ้นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงถัดไป 
และการจัดงาน Thailand Focus ในช่วงปลายเดือน ช่วยสร้าง Sentiment เชิงบวกให้กับการลงทุนในประเทศ  
ส่วนกลุ่มโรงพยาบาลปรับตัวดีท่ีสุดในเดือนน้ีหลังตลาดเก็งกําไรประเด็นเรื่องของการควบรวม 
 เดือนกันยายนเป็นอีกครั้งท่ีหุ้นไทยปรับตัว Sideways up ถึงแม้จะมีการปรับตัวลงในช่วงประมาณ
กลางเดือน และปลายเดือนก็ตาม โดยปรับตัวขึ้นไปปิดท่ี 1,585.67 หรือประมาณ 1.54% โดยมีปัจจัยภายในและ
ภายนอกท่ีสําคัญดังต่อไปน้ี การปรับตัวท่ีดีในช่วงต้นเดือนมาจากกระแส Fund flow ท่ีไหลเข้า หลังจากงาน 
Thailand Focus ข่าวดีจากการประชุม ECB ท่ีมีการประกาศลดดอกเบ้ีย และการประกาศโครงการการซื้อสินทรัพย์
ท้ังตราสาร ABS และ Covered bond การปรับตัวลงในช่วงกลางเดือนน้ันเกิดจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ
ประชุม FOMC ซึ่งพอหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นโดยไม่มี Negative surprise ใดออกมา ตลาดหุ้นก็สามารถปรับตัว 
Rebound ขึ้นได้ ส่วนการปรับตัวลงในช่วงปลายเดือน เกิดจากการเทขายตาม Negative sentiment จากการ
ประท้วงในฮ่องกง ค่าเงิน USD ยังคงปรับตัวแข็งค่าทําจุดสูงสุดใหม่ต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลให้มีการปิดสถานะ USD carry 
trade อย่างไรก็ดีกระแสเงินต่างชาติท่ีไหลเข้าจากการทํา JPY และ EUR carry trade สามารถชดเชยเม็ดเงินท่ีไหล
กลับไปยังสหรัฐฯ ได้ SET Index ยังได้รับปัจจัยบวกจากสภาพคล่องภายในประเทศส่วนเกิน หลังจากการครบกําหนด
อายุของพันธบัตรออมทรัพย์กว่า 1 หมื่นล้านบาท กลุ่มสื่อสารและพลังงานเป็นกลุ่มท่ีปรับตัวได้ดีท่ีสุดในเดือนน้ี หลัง
เป็นกลุ่มท่ี Laggard และเป็นหุ้นขนาดใหญ่ท่ีได้ประโยชน์จาก Fund flow ส่วนกลุ่มค้าปลีกและโรงพยาบาลปรับตัว
แย่ท่ีสุดในตลาดจาก Valuation ท่ีอยู่ในระดับสูง 

 ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหน้ีไทย 
 เศรษฐกิจโลกในภาพรวมมีทิศทางท่ีขยายตัวดีขึ้น โดยมีสัญญาณท่ีดีจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีชี้ว่าภาค
อสังหาริมทรัพย์และการจ้างงานปรับตัวดีขึ้นต่อเน่ือง ทําให้ตลาดเริ่มปรับคาดการณ์เกี่ยวกับความจําเป็นในการดําเนิน
นโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายท่ีลดลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ เศรษฐกิจกลุ่มสหภาพยุโรปพ้นจากภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกิจ แต่ยังมีความเสี่ยงการฟื้นตัวช้ากว่าคาดจากปัญหาการเมืองระหว่างประเทศรัสเซียและชาติตะวันตก ด้วย
เหตุน้ีธนาคารกลาง ECB จึงมีความพยายามดําเนินการแก้ไขปัญหาเงินฝืดผ่านการดําเนินนโยบายการเงินท่ีผ่อนปรน
มากกว่าปกติ ส่วนประเทศญี่ปุ่นท่ีมีการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการดําเนินนโยบายการเงินและการคลัง 
ทางด้านจีนมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีชะลอลงจากมาตรการปฏิรูปคุณภาพการเติบโตเศรษฐกิจของภาครัฐฯ อีกท้ัง
มีความกังวลในภาคการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ท่ีอาจกระทบการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในอนาคต นอกเหนือ 
จากน้ี เศรษฐกิจจีนท่ีขยายตัวตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตส่งผลให้เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ล้วนมีการขยายตัวตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย
ใน 2 -3 ปีท่ีผ่านมาด้วยเช่นกัน 
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 สําหรับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวม ในระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน 2557 เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวอย่าง
ต่อเน่ืองจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศท่ีเพิ่มขึ้น และการยุบสภาของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ส่งผลให้ 
ความเชื่อมั่นในการบริโภคและลงทุนภายในประเทศหดตัวลง การลงทุนการใช้จ่ายการคลังของภาครัฐต้องถูกชะลอ
ออกไปเน่ืองจากสถานะความเป็นรัฐบาลรักษาการ นอกเหนือจากน้ีภาคการส่งออกและการผลิตเพื่อการส่งออกการยัง
มีการฟื้นตัวอย่างล่าช้าจากข้อจํากัดในด้านอุปทานภายในประเทศ 
 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานอยู่ในระดับตํ่าต่อเน่ือง 
และมีแรงกดดันด้านราคาอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียมี
การดําเนินนโยบายการเงินท่ีแตกต่างกันไป โดยขึ้นกับความต้องการลดความผันผวนของเงินทุนต่างชาติและทิศทาง
อัตราเงินเฟ้อของแต่ละประเทศ 
 ด้านเงินทุนไหลเข้า ทิศทางเงินทุนกลับชะลอการไหลเข้าและมีการไหลออกอย่างต่อเน่ือง เป็นผลสืบเน่ืองมา 
จากการชะลอตัวอย่างผิดคาดของเศรษฐกิจจีน การคาดการณ์โอกาสการลดปริมาณรับซื้อตราสารหน้ีในตลาดรองของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (QE Tapering) จะเริ่มเกิดขึ้นในปลายปี 2556 ภายหลังท่ีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งภายหลังการประชุม FED ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2556  FED มีการประกาศลดวงเงินซื้อลดวงเงนิการ
เข้าซื้อพันธบัตรสหรัฐฯ และหลักทรัพย์ท่ีได้รับการค้ําประกันจากสัญญาจํานอง (MBS) ลง จากเดิมเดือนละ 8.5 หมื่น
ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เหลือ 7.5 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือลดวงเงินลง 1 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยจะเริ่มมี
ผลต้ังแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป และปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม พอ
ปัญหาการเมืองภายในประเทศคลี่คลายในเดือนพฤษภาคม 2557 กระแสเงินทุนต่างชาติก็ไหลกลับเข้ามาลงทุนใน
ตลาดตราสารหน้ีไทยอีกครั้ง 
 จากภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีขยายตัวลดลงอย่างต่อเน่ืองทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจปรับลดดอกเบ้ีย
นโยบายเป็นจํานวนท้ังสิ้น 1 ครั้ง มาอยู่ท่ีระดับ 2.00% ในเดือนมีนาคม 2557 พรอ้มยังส่งสัญญาณการดําเนิน
นโยบายการเงินให้ยืดหยุ่นหากเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวช้ากว่าท่ีคาด 
 ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหน้ีไทย พบว่าเส้นอัตราผลตอบแทนอายุคงเหลือตํ่ากว่า 3 ปี ปรบัตัวลดลง 
ตามทิศทางการปรับดอกเบ้ียนโยบายลดลงของธนาคารแห่งประเทศไทยจากระดับ 2.25% ในต้นปี 2557 มาสู่ระดับ 
2.00% ในระหว่างเดือนมีนาคม 2557 ส่วนตราสารหน้ีระยะยาวแม้จะถูกนักลงทุนต่างชาติน้ันเทขายอย่างต่อเน่ือง 
แต่ด้วยปริมาณอุปทานพันธบัตรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด และทิศทางอัตราดอกเบ้ียนโยบายท่ีมีโอกาสถูกปรับลด หากผล 
กระทบจากการเมืองกระทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจไทยมากกว่าคาด จึงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนตราสารหน้ีใน 
ช่วงอายุดังกล่าวปรับตัวลดลงแรงกว่าตราสารหน้ีระยะสั้น อย่างไรก็ตาม พอสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการ
เมืองไทยสงบลง ก็มแีรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาอีกครั้ง จึงทําให้อัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับตัวลดลง
ต่อเน่ืองและแรงกว่าอัตราผลตอบแทนตราสารหน้ีระยะสั้น 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร ์ เป็นกองทุนท่ีมีนโยบายการเน้นลงทุนในในตราสารแห่ง
ทุน ตราสารแห่งหน้ี และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนท้ังในและต่างประเทศ รวมถึงลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ด้วย
และพยายามรักษาอายุเฉลี่ยของกองทุน (Duration) ไม่เกิน 2.00 ปี จึงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดไม่
มากนัก 
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 ภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศ 
 ดัชนี MSCI AC World ซึ่งประกอบไปด้วยตลาดหุ้นของสหรัฐฯ 49%, อังกฤษ 8%, ญี่ปุ่น 7.5%, แคนาดา 
3.9%, ฝรั่งเศส 3.5% และอื่นๆ อีก 28.5% ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.0% ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ 1 เมษายน - 30 
กันยายน 2557 โดย S&P500 ของสหรัฐฯ (+4.6%)  โดยช่วงเวลาดังกล่าวเศรษฐกิจโลกโดยรวมเติบโตแรงหนุนจาก
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ แม้ว่ามีปัจจัยเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในทางการเมืองระหว่างประเทศ ทําให้
ตลาดเผชิญกับ Geopolitical risk รวมท้ังค่าเงินในตลาดสินทรัพย์เกิดใหม่ท่ีอ่อนค่าแต่ไม่กระทบกับเซนติเมนท์การ
ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม ช่วงกลางถึงปลายไตรมาส 3 ตลาดเริ่มดูขาดปัจจัยหนุนใหม่ นักลงทุนเริ่มไม่
มั่นใจต่อแผนการทํามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานธนาคารกลางยุโรป ซึ่งไม่ขาดรายละเอียดสําคัญๆ รวมท้ัง
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมท่ีตํ่ากว่าท่ีตลาดคาดการณ์ โดยเหตุการณ์ท่ีสําคัญสรุปได้ดังน้ี  
 1) เศรษฐกิจสหรัฐเริ่มปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 2 หลังจากท่ีไตรมาส 1 ต้องเผชิญกับสภาวะอากาศท่ีแปรปรวน 
ทําให้กิจกรรทางเศรษฐกิจชะลอตัว  โดย GDP ในไตรมาส 2 ของสหรัฐขยายตัวกว่า 4% ดีกว่าท่ีนักเศรษฐสาสตร์ส่วน
ใหญ่คาดการณ์เล็กน้อย รวมท้ังตัวเลขการจ้างงานปรับตัวดีขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ยุโรป และโดยเฉลี่ยท่ัวโลกได้มีการฟื้นตัวต่อเน่ืองมาต้ังแต่ครึง่ปีหลังของปี 2556 จนถึงครึ่งปีแรกปี 2557 นําโดย
ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ท่ีอัตราการว่างงานได้ปรับตัวลดลงสู่ระดับตํ่าสุดในรอบ 6 ปี ท่ี 6.1% ในเดือนมถิุนายน 
2557 เช่นเดียวกับตัวเลขภาคการผลิต และส่งออกท่ีฟื้นตัวในสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย นอกจากน้ี การฟื้นตัวจาก
ภาวะวิกฤตของหลายประเทศในยุโรป อาทิ สเปน และอิตาลี เช่นเดียวกับ  
 2) มาตรการผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED), ธ.กลางยุโรป (ECB) และ ธ.กลางญี่ปุ่น 
(BOJ) น้ันได้ทําใหอ้ัตราดอกเบ้ีย, ต้นทุนทางการเงิน ยังคงอยู่ในระดับตํ่า ซึ่งสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง (risk 
assets) และลดภาระดอกเบ้ียของบริษัทเอกชนและรัฐบาลท่ัวโลก แม้ว่าในปีน้ี FED ดําเนินมาตรการต้ังเป้าชะลอเข้า
ซื้อพันธบัตรต่อเน่ือง เน่ืองจากมองว่าการจ้างงานและเงินเฟ้อเข้าใกล้เป้าหมาย และคาดว่าจะหยุดเข้าซื้อตามแผนของ 
FED ในเดือนตุลาคม  
 3) ช่วงเดือนเมษายน มีเหตุการณ์สําคัญๆ คือ ในประเทศญี่ปุ่น ได้ปรับขึ้นภาษีจากการขายโดยเริ่มต้นใน
เดือนเมษายน ตามเป้าหมายท่ีต้ัง ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลงในช่วงเวลาดังกล่าว โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเศรษฐกิจ
ในช่วงครึ่งปีหลังมีโอกาสกระเต้ืองจากช่วงไตรมาส 2 ท่ีได้รับผลกระทบจากการปรับภาษีการขาย  
 4) ในช่วงเดือนมิถุนายน  ดรากิ ประธานธนาคารกลางยุโรป ปรับลดดอกเบ้ียนโยบายและทําให้ดอกเบ้ียเงิน
ฝากติดลบเป็นครั้งแรก โดยออกมาตรการ TLTRO เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทํากําลังเผชิญกับสถานการณ์ภาวะเงินฝืด ซึ่ง
ในช่วงการประชุม เดือนกันยายน ธนาคารกลางยุโรปตัดสินใจลดอกเบ้ียอีกครั้ง เป็นครั้งท่ีสองในรอบปีน้ี  
 5) ผลประกอบการของบรษิัทท่ัวโลก โดยเฉพาะผลประกอบไตรมาส 2 ของบริษัทใน S&P500 ของสหรัฐฯ ท่ี
มีการขยายตัวมากกว่าท่ีตลาดคาดการณ์ หนุนตลาดหุ้นท่ัวโลก สําหรับในประเทศไทย ช่วงเวลาดังกล่าวดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ฯ ปรับตัวขึ้นต่อเน่ือง แม้ว่าจะถูกกดดันจากสถานการณ์ทางการเมืองท่ีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลร่วมกันขับไล่ 
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นต่อเน่ือง โดยท่ีผลประกอบการณ์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 2 ยังแข็งแกร่ง   
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 ภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน 
 การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ สรอ. ในช่วงเดือนเมษายน – กนัยายน 2557 มีการเคลื่อนไหว
ในทิศทางอ่อนค่าจากระดับ 32.33 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 1 เมษายน 2557 มาอยู่ท่ี  32.41 บาทต่อดอลลาร์สรอ. 
ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2557 หรืออ่อนค่า 0.25%  
 ค่าเงินบาทในช่วงเดือนเมษายน ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เคลื่อนไหวในกรอบ 32.4 - 32.6 บาทต่อดอลลาร์
สรอ. เงินบาทแข็งค่าเทียบดอลลารส์รอ. จากปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ การส่งสัญญาณของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ 
จะยังคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อรักษาการเติบโตเศรษฐกิจ และไม่รีบร้อนขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบาย Fed 
Fund Rate ประกอบกับความต้องการขายเงินบาทของผู้นําเข้า เพื่อนําไปแลกเป็นดอลลาร์สรอ. เพื่อชําระค่าสินค้าจะ
มีปริมาณไม่มากนัก  เน่ืองจากการส่งออกหดตัวอย่างต่อเน่ือง  ทําให้ดุลการค้าของไทยเกินดุลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม  
ปัจจัยลบทางการเมืองไทยท่ียืดเย้ือ และแนวโน้มเศรษฐกิจท่ียํ่าแย่ เป็นปัจจัยกดดันเงินบาทให้อ่อนค่า   
 เงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็วมาอยู่ท่ี 32.84 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 ในช่วง
ปลายเดือนพฤษภาคม จากแรงเทขายนักลงทุนต่างชาติหลังการประกาศกฏอัยการศึก และการทํารัฐประหารของ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในช่วงมิถุนายน – กันยายน เงินบาทกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่า มาอยู่
ท่ี 32.41 บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557  เน่ืองจากเสถียรภาพทางการเมอืงและเศรษฐกิจมีความ
แน่ชัดขึ้น ภายหลังการดําเนินงานของคณะ คสช. ส่งผลให้เงินทุนต่างประเทศไหลกลับเข้าตลาดตราสารหน้ีเป็นหลัก 
แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2557 เติบโตน้อยลง การส่งออกตํ่ากว่าท่ีคาด แต่
ท้ังน้ีดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น คสช. ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวในเดือน
กรกฎาคม ส่งผลให้มีสภานิติบัญญัติชั่วคราว และมีคณะรัฐบาลในเดือนสิงหาคม และจะมีสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในเดือน
ตุลาคม ซึ่งทํางานควบคู่กับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ   
 ท้ังน้ี กองทุนได้ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของสํานักงาน กลต. และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคํานึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
คณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และมีการปรับกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยง 
ตามความเหมาะสม ซึ่งช่วยลดผลกระทบในเชิงลบของความผันผวนของค่าเงิน 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((30 30 กันยายนกันยายน  22557557))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ 6,455,171.89 45.81 

ประเทศสหรัฐอเมริกา         
SPDR DJIA TRUST 2140863F 200 1,103,057.08 7.83 
SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE           B2RJ218F 590 848,226.48 6.02 
ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN INDEX FUND     EPPF 560 833,202.16 5.91 
SPDR S&P 500 ETF TRUST -SPY                   2840215F 100 639,634.52 4.54 
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND EWTF 1,200 591,388.32 4.20 
WISDOM TREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND DXJUS 300 509,693.58 3.62 
ISHARES MSCI GERMANY INDEX                    EWGF 550 494,377.84 3.51 
POWERSHARES DB ENERGY FUND                    B1M4Y48F 538 479,410.51 3.40 
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM INDEX                   EWUF 600 379,817.40 2.70 
NASDAQ-100 TRUST SERIES 1 QQQQF 100 319,428.70 2.27 
ISHARES MSCI FRANCE INDEX FD                  EWQF 300 256,935.30 1.82 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     4,936,775.45 35.03 

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ     3,937,541.00 27.94 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล MINT 4,400 162,800.00 1.16 
บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร CPF 2,300 69,575.00 0.49 
บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส ์ TUF 900 66,600.00 0.47 
บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป ICHI 1,200 28,800.00 0.20 

ธนาคาร 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย KBANK 1,800 423,000.00 3.00 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย KTB 9,300 220,410.00 1.56 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ BBL 700 142,800.00 1.01 
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์ SCB 700 127,400.00 0.90 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
บมจ.เซ็นทรลัพัฒนา CPN 3,000 139,500.00 0.99 
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ LPN 4,500 97,650.00 0.69 
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส ์ LH 4,000 41,600.00 0.30 
บมจ.เหมราชพัฒนาท่ีดิน HEMRAJ 7,100 31,382.00 0.22 
บมจ.ศุภาลัย SPALI 800 20,800.00 0.15 
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    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

บริการรับเหมาก่อสร้าง 
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย SCC 200 90,000.00 0.64 
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง SCCC 100 43,400.00 0.31 

พลังงานและสาธารณูปโภค 
บมจ.ปตท. PTT 800 288,000.00 2.04 
บมจ.ผลิตไฟฟ้า EGCO 300 49,500.00 0.35 
บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 1,300 46,475.00 0.33 
บมจ.บ้านป ู BANPU 1,100 32,450.00 0.23 
บมจ.เอสพีซจี ี SPCG 500 12,750.00 0.09 

การแพทย์ 
บมจ.กรุงเทพดสุิตเวชการ BGH 10,100 186,850.00 1.33 
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 4,300 43,860.00 0.31 

การท่องเท่ียวและสันทนาการ 
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา CENTEL 600 24,150.00 0.17 

ขนส่งและโลจิสติกส ์
บมจ.บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส ์ BTS 15,100 151,000.00 1.07 
บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 600 143,400.00 1.02 
บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ BECL 1,200 45,600.00 0.32 
บมจ.เอเชีย เอวิเอช่ัน AAV 9,100 42,224.00 0.30 
บมจ.โทรเีซนไทย เอเยนตซ์ีส ์ TTA 1,800 40,320.00 0.29 

พาณิชย์ 
บมจ.ซีพี ออลล ์ CPALL 5,200 232,700.00 1.65 
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ROBINS 1,200 63,300.00 0.45 

สื่อและสิ่งพิมพ์ 
บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 3,300 45,870.00 0.33 

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนกิส ์
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนคิส ์ KCE 1,700 68,000.00 0.48 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 1,100 247,500.00 1.76 
บมจ.ไทยคม THCOM 4,500 185,625.00 1.32 
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส ์ INTUCH 2,300 166,750.00 1.18 
บมจ.โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน DTAC 1,100 115,500.00 0.82 

ตราสารหนี้ซ่ึงจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย     999,234.45 7.09 

ต๋ัวเงินคลัง 
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ป ี 999,234.45 7.09 
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    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอปท่ีอ้างอิง     (137,070.20) (0.97) 
กับดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

เงินฝากธนาคาร     382,734.50 2.72 

ทรัพย์สินอื่น     2,498,567.70 17.73 

หนี้สินอืน่     (45,031.28) (0.32) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ     14,091,148.06 100.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     9.8498 บาท 

หมายเหต:ุ บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 
คําอธิบายการจัดอันดับเครคําอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ดิตตราสารหนี้  

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่าํท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดและ
ได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

AA มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 

A มีความเสี่ยงในระดับต่ํา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑส์ูง แต่อาจได้รับผลกระทบ
จากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ 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 
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ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนินงานสิ้นสุด  
ณ วันท่ี 26 กันยายน 2557 

3 เดือน 
(27 มิ.ย. 57) 

6 เดือน 
(28 มี.ค. 57) 

1 ปี 
(27 ก.ย. 56) 

3 ปี 
(30 ก.ย. 54) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี  
เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร ์ 0.86 5.81 7.37 29.45 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) 1.95 5.71 8.83 39.39 

หมายเหตุ: 
(1) ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย ์(SET Return) ร้อยละ 25 , ผลตอบแทนของ MSCI World Index 

ร้อยละ 25 , ผลตอบแทนของ ThaiBMA Index (Total Return Index) ร้อยละ 25  และผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา 1 ป ีวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคาร 3 แห่ง (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทย
พาณิชย์)  ร้อยละ 25     

- กองทุนเปดิเอ็มเอฟซี เดอะ สมารท์ แมกซิไมเซอร์ มิได้รับการรับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขายหรือเก่ียวข้องในทาง
ใดๆ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัย”์) และตลาดหลักทรพัย์ไม่ได้ให้คํารับรอง รับประกัน ไม่ว่าโดย
ชัดแจ้งหรือปริยายในการใช้ SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย”์) ท้ังนี้ ตลาดหลักทรพัย์เป็นผู้จดัทําและ
คํานวณดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพยไ์ม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับบุคคล
ใดจากการใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไมร่ับผดิชอบในความผิดพลาดท่ีเกิดจากการคํานวณ
ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรพัย ์

- “SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)  
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนรายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 30 30 กันยายนกันยายน  25572557  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 999,234.45 7.09 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ    
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผูค้้ําประกัน 382,734.50 2.71 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) - - 

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

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

  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้ค้ํา/ 
ผู้รับรอง/ 

วัน 
ครบกําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

มูลค่า 
หน้าตัว๋ 

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 

  ผู้สลักหลัง  TRIS FITCH (บาท) (บาท) 

ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลัง - 15 ต.ค. 2557 - - 1,000,000.00  999,234.45  

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ - - - - - 373,957.19  

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบ ี - - - - - 8,777.31  
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ตาราตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์งรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 1 เมษายน เมษายน 22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 30 30 กันยายนกันยายน  25572557  

 ชื่อบริษัท 
ค่านายหน้า 

(บาท) 
อัตราส่วนค่านายหน้า 

ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮยีน(ประเทศไทย) 4,849.36 46.16 

2 บมจ.หลักทรัพย ์คันทรี่กรุ๊ป 1,996.47 19.00 

3 บมจ. หลักทรัพย ์บัวหลวง 560.20 5.33 

4 บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย) 469.87 4.47 

5 บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรสั 460.13 4.38 

6 บมจ. หลักทรัพย ์ภัทร 337.72 3.21 

7 บมจ. หลักทรัพย ์พัฒนสิน 281.94 2.68 

8 บล. ไทยพาณิชย ์ 271.63 2.59 

9 บมจ. หลักทรัพย ์เอเซีย พลสั 236.07 2.25 

10 บมจ.หลักทรัพย ์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 183.13 1.74 

11 ค่านายหน้าท่ีเหลือ 859.60 8.18 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 10,506.12 100.00 

  
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรับรอบระยะเวลาหกสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน เดือน ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 เมษายนเมษายน  22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 3030  กันยายนกันยายน  25572557  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 112 0.81 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1 3 0.02 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 7 0.05 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าประกาศแจ้งความ 1 18 0.13 

ค่าสอบบัญชี 24 0.17 

ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 1 2 0.01 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 166 1.19 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหนา้ซื้อขายหลักทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย ์
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ((SSoofftt  CCoommmmiissssiioonn))  

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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 สวสิ 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 การเดนิทางไปศึกษาวิธปีฏบิัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เป็นเคร่ืองมือ
ในการส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติตา่งๆ เป็นตน้ อันเปน็ประโยชน์ที่มี
มลูค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน  จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ 
ที ่

รายชื่อผู้ให้บริการ 
 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 
ประโยชน์ในการรับสิทธ ิ

1 บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด สัมมนา ข้อมูลการลงทุนในอุตสาหกรรมการเงิน 

2 บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง สัมมนา เพือ่รับฟังข้อมูลอุตสาหกรรมและบริษัท 

3 บมจ.หลักทรัพย ์เคทีซิมิโก้ สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลเศรษฐกิจ 

4 บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

5 
 

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) 

สัมมนา 
 

เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 
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งบดุลงบดุล  

ณ วันท่ีณ วันท่ี  330 0 กันยายนกันยายน  25572557  

หน่วย  :  บาท 
สินทรัพย์ 

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม  11,391,947.34 
(ราคาทุน  10,317,829.64   บาท )   
พันธบัตร 0.00 
ตราสารหนี้ท่ีมสีัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10,973.86 
เงินฝากธนาคาร  2,715,671.11 

ลูกหนี ้
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 16,800.22 
จากการขายเงินลงทุน 786.81 17,587.03 

สินทรัพย์อ่ืน 0.00 

รวมสินทรัพย์ 14,136,179.34 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 0.00 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 0.00 
เงินปนัผลค้างจ่าย 0.00 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 45,031.28 45,031.28 

รวมหนี้สิน 45,031.28 

สินทรัพย์สุทธ ิ 14,091,148.06 

สินทรัพย์สุทธ:ิ 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  14,305,923.81 

 
กําไรสะสม 

  
บัญชีปรับสมดลุ 8,310,101.37 

  
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน  (8,524,877.12) (214,775.75) 

สินทรัพย์สุทธ ิ 14,091,148.06 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 9.8498 
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแลว้ท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 1,430,592.3815 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1177--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร์เปิดเอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร์  
 

   

  

งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหรับรอบระยะเวลาสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 เมษายนเมษายน  25572557  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 3030  กันยายนกันยายน  25572557  ((งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  

หน่วย  :  บาท 
รายได้จากการลงทุน 

รายได้จากเงินปันผล 157,416.39 
รายได้ดอกเบีย้ 9,319.78 
รายได้อ่ืน 0.00 

 
รวมรายได้ 166,736.17 

 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 112,084.15 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ 2,615.30 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 7,472.25 

 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 43,706.51 

รวมค่าใช้จ่าย 165,878.21 

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ 857.96 

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (36,111.58) 
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 596,599.39 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น 62,222.81 

รวมกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึน้และท่ียังไม่เกิดขึน้ 622,710.62 

การเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 623,568.58 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 30 30 กันยายนกันยายน  25572557  

    
จํานวน 
หน่วย 

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า 
เงินลงทุน 

หุ้นสามัญ 
บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร (CPF) 2,300 69,575.00 0.61 
บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป (ICHI) 1,200 28,800.00 0.25 
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล (MINT)   4,400 162,800.00 1.43 
บมจ.ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส ์ (TUF) 900 66,600.00 0.58 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  (BBL) 700 142,800.00 1.25 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  (KBANK) 1,800 423,000.00 3.71 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)                               9,300 220,410.00 1.93 
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 700 127,400.00 1.12 
บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย (SCC) 200 90,000.00 0.79 
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC) 100 43,400.00 0.38 
บมจ.เซ็นทรลัพัฒนา (CPN)                              3,000 139,500.00 1.22 
บมจ.เหมราชพัฒนาท่ีดิน (HEMRAJ) 7,100 31,382.00 0.28 
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) 4,000 41,600.00 0.37 
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ (LPN) 4,500 97,650.00 0.86 
บมจ.ศุภาลัย (SPALI) 800 20,800.00 0.18 
บมจ.บ้านปู (BANPU) 1,100 32,450.00 0.28 
บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP) 1,300 46,475.00 0.41 
บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO) 300 49,500.00 0.43 
บมจ.ปตท. (PTT) 800 288,000.00 2.53 
บมจ.เอสพีซจีี (SPCG) 500 12,750.00 0.11 
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) 5,200 232,700.00 2.04 
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ROBINS) 1,200 63,300.00 0.56 
บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย (VGI) 3,300 45,870.00 0.40 
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH) 4,300 43,860.00 0.39 
บมจ.กรุงเทพดสุิตเวชการ (BGH)  10,100 186,850.00 1.64 
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL) 600 24,150.00 0.21 
บมจ.เอเชีย เอวิเอช่ัน (AAV) 9,100 42,224.00 0.37 
บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) 600 143,400.00 1.26 
บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ (BECL) 1,200 45,600.00 0.40 
บมจ.บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ (BTS) 15,100 151,000.00 1.33 
บมจ.โทรเีซนไทย เอเยนตซ์ีส์ (TTA) 1,800 40,320.00 0.35 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1199--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร์เปิดเอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร์  
 

 
 

    
จํานวน 
หน่วย 

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า 
เงินลงทุน 

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) 1,100 247,500.00 2.17 
บมจ.โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน (DTAC) 1,100 115,500.00 1.01 
บมจ.ชิน คอร์ปอเรช่ันส์ (INTUCH) 2,300 166,750.00 1.46 
บมจ.ไทยคม (THCOM) 4,500 185,625.00 1.63 
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนคิส์ (KCE) 1,700 68,000.00 0.60 

ตราสารหนี้ซ่ึงจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ต๋ัวเงินคลัง 

ต๋ัวเงินคลัง งวดท่ี 50/28/57           1,000  999,234.45 8.77 
หน่วยลงทุน 

SPDR DJIA TRUST              200  1,103,057.08 9.68 
SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE              590  848,226.48 7.45 
ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN INDEX FUND                   560  833,202.16 7.31 
SPDR S&P 500 ETF TRUST - SPY                                100  639,634.52 5.61 
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND           1,200  591,388.32 5.19 
WISDOM TREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND              300  509,693.58 4.47 
ISHARES MSCI GERMANY INDEX                                 550  494,377.84 4.34 
POWERSHARES DB ENERGY FUND                                 538  479,410.51 4.21 
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM INDEX                                 600  379,817.40 3.33 
NASDAQ-100 TRUST SERIES 1              100  319,428.70 2.80 
ISHARES MSCI FRANCE INDEX FD                               300  256,935.30 2.26 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 10,317,829.64  บาท)   11,391,947.34 100.00 

หมายเหตุ: งบการเงินนีย้ังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -2200--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร์เปิดเอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร์  
 

 
   

รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี วันท่ี 1 1 เมษายนเมษายน  22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 3030  กันยายนกันยายน  25572557  

รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท่ีกองทุนมีการทําธุรกรรม 

- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) - 

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 เมษายนเมษายน  22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 30 30 กันยายนกันยายน  25572557  

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
รายช่ือผู้จัดการกองทุนรายช่ือผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  30 30 กันยายนกันยายน  22555577  

ผู้จัดการกองทุน 

ผูจ้ัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนในประเทศ นางสาวสุทธินีย์  พรหมสุวรรณ 
 นายชาคริต  พืชพันธ์ 

ผูจ้ัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ นางสาวจริยา  พิมลไพบูลย ์
 นายรุ่งโรจน์  นิลนพคุณ 

ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ นายฐิติรัฐ  รัตนสิงห ์
 นายเกษมทัศน ์ ทรรทรานนท์ 
 นายสุทยุต  เชื้อพานิช 
 นางสาวชุติมณฑน์  เชาวรัตน ์
 นางพัณณรัชต์  บรรพโต 

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 


