
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานประจาํปี 2556 

  กองทุนเปดิกองทุนเปดิเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟนัด์เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟนัด์  
  ((II--CCHHIICC))  
    สําหรับรอบปีบัญชีที่ สําหรับรอบปีบัญชีที่ 66  ตั้งแตวั่นที่ ตั้งแตวั่นที่ 11  มกราคมมกราคม  2556 2556 –– 3 31 1 ธันวาคม ธันวาคม 25562556  
 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 66 -11--      กองทุนเปิดเกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์อ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานประจําปี 2556 ของกองทุนเปิด 

เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์  สําหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 มายัง

ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน 

โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 66 -22--      กองทุนเปิดเกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์อ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์  
 

  

  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ สําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ 1 1 มกราคม มกราคม 25562556  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31 31 ธันวาธันวาคม คม 25562556  

 ภาวะตลาดตราสารทุนต่างประเทศ 

 ในปี 2556 ดัชนี MSCI World ปรับตัวเพิ่มขึน้ 24.0% ในสกุลเงินยูโร โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ และ

ยุโรปส่วนใหญป่รับตัวขึ้นตลอดช่วง 12 เดอืน ด้วยภาวะเงนิไหลกลับเข้าเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว ตามที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ 

ส่งสัญญาณการลด QE เนื่องจากเห็นว่ามกีารฟืน้ตัวที่เด่นชัดในตลาดการจ้างงาน โดยมีเหตกุารณ์สําคัญ ดังนี ้

 ในช่วงเดือนมกราคม 2556 เปน็ช่วงที่สหรัฐฯ เผชิญกบัวกิฤตหน้าผาการคลัง เกี่ยวกับการขึน้ภาษีและการตัดลด

งบประมาณรายจ่ายครัง้ใหญ่ ซึ่งเป็นปัจจยัคุกคามภาวะเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย อย่างไรก็ตาม สามารถผ่านพ้น

ไปด้ายการผ่านโหวตจากสภาสงูและสภาล่าง  

 ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2556 ดัชนี MSCI World ปรับตวัขิ้น 12.0 % ในสกลุเงินยูโรเช่นเดยีวกับ

สินทรัพยเ์สี่ยงทัง้หมด ทั้งตลาดตราสารทุน ซึ่งตลาดตอบสนองกับการคลี่คลายภาวะหน้าผาการคลังสหรัฐฯ 

 ช่วงพฤษภาคม 2556 มีประเด็นสําคัญคืบคลานเข้ามาในตลาดพร้อมกับทีต่ลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรฐัฯจะ

ลด QE เนื่องจากมีแนวโน้มตัวเลขการจ้างงานสหรัฐปรับตัวดขีึ้น โดยในช่วงพฤษภาคม ดัชนี MSCI World ปรับตัวขึ้น

เล็กน้อยราว 3.0% ในสกุลเงินยูโร ในขณะที่ตลาดในกลุ่ม TIP (ประเทศไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) ปรบัตัวลง 

 นับจากมิถุนายน 2556 – 30 พฤศจิกายน 2556 ดัชนี MSCI World ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.0% โดยมีสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์สําคัญแต่ละประเทศดังนี้ เศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมในช่วงครึ่งปหีลัง เคลื่อนไหวในทิศทางทีด่ี 

ตามที่นักเศรษฐศาสตร์โดยรวมมีมุมมองเชงิบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิสหรัฐฯ ผ่านนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ

รอบที่ 1-3 ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา กับการดาํเนินนโยบายอตัราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed fund rate) ที่ต่ําใกล้ศูนยข์อง

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ทําให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวได้ดใีนช่วงครึ่งปหีลัง สะท้อนด้วยอัตราการว่างงานสหรัฐฯ ที่ปรับตัว

ลงต่อเนื่อง จากอัตราการว่างงานสหรัฐฯ ในช่วงต้นป ี 2556 ที่ 8.0% มาช่วงท้ายปีอัตราการว่างงานสหรัฐลดลงมาที่ 

7.0% ในเดือนพฤศจิกายน รวมทั้งตัวเลขการจ้างงานสหรฐัที่แข็งแกรง่ โดยธนาคารกลางสหรัฐ ได้ส่งสัญญาณ การออก

จากมาตรการผ่อนคลายเชิงปรมิาณหรือ Quantitative easing มาตั้งแต่ช่วงมถิุนายน 2556 โดยเตรียมทยอยลด

โปรแกรมเข้าซือ้พันธบัตรทัง้ Mortgage back securities และ U.S. treasury notes ต่อเดือน ในชว่งไตรมาส 3 ปี 

2556 เศรษฐกจิสหรัฐฯ ได้ฟื้นและเป็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนือ่ง ดกีว่าที่ตลาดคาดไว้  แนวโนม้ฐานะการเงินภาคครัวเรือน

และสถาบันการเงินของสหรัฐฯ ปรับตัวดขีึ้น ถือว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในชว่งกลางปีถงึปลายปี 2556 ได้ผ่านแรงกดดันที่

สะท้อนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในช่วงกลางถงึปลายป ี แรงกดดันทีก่ล่าวถึงคือ ปัญหาหน้าผาการคลังสหรัฐในช่วง

ต้นปี 2556 แม้ว่ามีการปดิหน่วยงานบริการสุขภาพของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ตั้งแต่ 1-17 ตุลาคม ต่อมาประธานาธิบดี

สหรัฐฯ ลงนามผ่านรัฐบัญญัตกิารจัดสรรเงินตอ่เนื่อง 2557 ยุติการปิดบรกิารและชะลอเพดานหนี้ออกไป 7 กุมภาพันธ ์ 

2557 ประเด็นนี้นักลงทุนต่างจับตา   

 ช่วงเดอืนมิถุนายน 2556 ครึง่ปีหลัง 2556 นบัเป็นช่วงเวลาท้าทายเศรษฐกจิยูโรโซน จากทีเ่กิดแรงกดดันวกิฤตยู

โรโซน ปัญหาหนี้สาธารณะ โดยตลาดได้กงัวลต่อผลกระทบลกูโซ่ของวิกฤตหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศ PIIGS และความ

กังวลตอ่ล้มละลายของประเทศกรีซ และการแตกสลายของสหภาพยุโรป ตลาดการเงินโลกได้พบกับจดุเปล่ียนสําคัญคือ 

หลังจากคําแถลงของประธานธนาคารกลางยโุรป ในเดือนกรกฎาคม 2556 ทีน่าย มาริโอ ดรากี ประกาศถงึความพร้อมใน

ทุกมาตรการ เพื่อรกัษาสถานภาพทางการเงนิของยุโรปเศรษฐกจิในแถบยูโรโซนไปในทิศทางที่ดขีึ้น 

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 66 -33--      กองทุนเปิดเกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์อ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์  
 

 

 
 เหตุการณ์สําคัญในช่วงเดือนสงิหาคม 2556 เกิดความตึงเครียดในอียิปต ์ ข้อมูลเศรษฐกจิเริ่มส่งสัญญาณชะลอ 

รวมถงึขอ้มูลเศรษฐกิจตลาดเกดิใหม่เริ่มชะลอตัว  

 ในเดือนตุลาคม 2556 สหรัฐฯ ประสบปัญหา Government shutdown แต่สามารถเข้าสู่ภาวะปกต ิ เพื่อ

หลีกเลี่ยงวิกฤตเพดานหนี ้
 เดือนพฤศจิกายน 2556  ธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ย minimum bid rate  25 bps  เพื่อให้เงิน

เฟ้อเข้าใกล้เป้าหมาย  

 ในเดือนธันวาคม 2556 สหรัฐฯ ปรับลดขนาดการเข้าซื้อพันธบัตรรายเดอืนจากเดิม 85 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ

ต่อเดือน มาเป็น 75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตอ่เดือน  ด้วยประเด็นสนับสนุนคือเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนือ่งตามตัวเลขการจ้าง

งานที่แขง็แกร่งตลอดทัง้ปี อัตราการว่างงานสหรัฐปรับตัวลง เศรษฐกจิสหรฐัฯ ฟื้นตัวได้อย่างแขง็แกรง่เหน็ได้ชัดในช่วง

ครึ่งหลังของป ี แรงกดดันดา้นเงินเฟอ้แต่ละประเทศส่วนใหญ่อยูใ่นระดับต่ํา ส่งผลใหธ้นาคารกลางสว่นใหญ่คงอัตรา

ดอกเบีย้นโยบาย ยกเว้นธนาคารกลางอินเดียและอินโดนีเซียทีป่รับขึ้นอตัราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อลดแรงกดดนัด้านเงินเฟ้อ

ที่เรง่ขึ้นและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึน้   

 โดยรวมดัชนี MSCI ในปี 2556 ปรับตัวขึน้ต่อเนื่องด้วยเซนทติเมนท์เชิงบวกจากเศรษฐกิจสหรฐัฯ ที่ฟืน้ตัวดี

รวมทัง้ดัชนี MSCI World Consumer Staples ได้ปรับตัวขึ้น 11.7% และดัชนี MSCI World Consumer 

Discretionary ปรับเพิ่มขึ้น 28.5%  จากการปรับเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลก  กลุ่ม Consumer ปรับตัวขึ้นนําตลาดรวม  

ด้วยอัตราการวา่งงานสหรัฐฯ ที่ต่ําต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นผู้บรโิภคสหรัฐที่ปรบัตัวดีขึ้นต่อเนือ่ง 

 มุมมองการลงทนุในช่วงป ี 2557 ทาง บลจ.เอ็มเอฟซี มมีุมมองทีด่ีขึ้นตอ่เศรษฐกิจของประเทศทีพ่ัฒนาแล้ว 

เนื่องจากมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องทัง้สหรฐัอเมริกาและยุโรป แต่ก็เพิ่มระดบัความระมัดระวังมากขึ้น ในเศรษฐกิจตลาด

เกิดใหม่ ค่าเงินในตลาดเกิดใหม่ที่ผันผวน และเศรษฐกิจจีนทีช่ะลอ 

 ภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน 

 การเคลื่อนไหวของค่าเงินยูโรเทียบกับเงินบาท ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับตัง้แต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2556 

มีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่แขง็ค่าจากระดับ 40.32 บาทต่อยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มาอยู่ที่ 44.92  บาทต่อยูโร 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2556 หรือแขง็ค่าขึ้น 11.41% โดยมีการแขง็ค่ามากที่สุดทีร่ะดับ 45.08 บาทต่อยโูร ณ วันที่ 27 

ธันวาคม 2556 โดยมีเหตกุารณท์ี่สําคัญ ดังนี ้

 ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2556 ค่าเงินยูโรเทยีบบาทมทีิศทางอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง จากทีร่ะดับ 40.32 

บาทต่อยูโร ณ 31 ธันวาคม 2555 มาอยู่ที่ 37.31 บาทตอ่ยโูร ณ วันที่ 19 เมษายน 2556 จากเหตุการณ์การเลือกตัง้

นายกรฐัมนตรขีองประเทศอิตาลี ที่สร้างความกังวลให้กับตลาดหลังจากที่ไมม่ีพรรคการเมอืงใดได้รับเสียงขา้งมากทั้ง 2 

สภาฯ  ทําใหอ้าจต้องมกีารเลือกตัง้ใหม่ หากพรรคที่ได้รับชยัชนะในการเลือกตั้งไม่สามารถตกลงจดัตั้งพรรคร่วมรัฐบาลได้  

ซึ่งความเสี่ยงทีจ่ะเกิดขึ้นคือช่วงสุญญากาศทางการเมือง ตลอดจนหากพรรคการเมืองที่นําโดยนายแบลุสโคนีซึ่งมีนโยบาย

ต่อต้านนโยบายรัดเข็มขัดของยโูรโซนกลับมาได้รับชัยชนะการเลือกตัง้ครั้งใหม่ และการขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก 

EU จากประเทศไซปรัส ซึ่งเปน็ประเทศที ่ 5 ของยูโรโซนทีข่อความช่วยเหลอื จํานวน 10,000 ล้านยูโร โดยต้องแลกกับ

การตอ้งเก็บภาษีเงินฝากจากประชาชนราว 60% จากสองธนาคารใหญเ่พื่อให้ได้เงิน 5,800 ล้านยูโร  สําหรับประชาชนที่

มีเงินฝาก 100,000 ยูโรขึ้นไป  ทําให้ตลาดเกิดความกงัวลวา่ EU จะนํามาตรการดงักล่าวมาใช้กับทุกประเทศทีข่อความ

ช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม หลังจากสถานการณก์ารเมืองในประเทศอิตาลีคล่ีคลาย เพราะร่วมกนัจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้  

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 66 -44--      กองทุนเปิดเกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์อ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์  
 

 

 
รวมทัง้ไซปรัสกย็อมทําตามเงื่อนไขของ EU เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ตลาดก็ได้คลายความกังวลลงไปและค่าเงินยูโร

เทียบบาทจึงกลบัมาเคลื่อนไหวในทิศทางแขง็ค่าไปอยู่ทีร่ะดับ 40.48 บาทตอ่ยูโร ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 

 ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2556 ค่าเงินยูโรเทียบบาทมีทิศทางแขง็ค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อันเนื่องมาจาก

ตัวเลขเศรษฐกจิของยูโรโซนทีอ่อกมาดกีว่าคาด ความกังวลของนักลงทุนตอ่ปัญหาหนี้และการเมืองของประเทศสมาชกิใน

ยูโรโซนลดลงไป โดยในเดือนตลุาคม นายกรัฐมนตรีของอติาลีได้รับความไว้วางใจจากสภาฯ ส่งผลให้ความไม่แน่นอนทาง

การเมอืงของประเทศลดลงไปจากการทีจ่ะต้องเลือกตั้งใหม่  รวมทัง้ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตัง้กลไกที่เรียกว่า “กลไก

แก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จหนึง่เดยีว” (Single Resolution Mechanism - SRM) ซึ่งเปน็กลไกทีจ่ะเข้ามาควบคุมดูแล

สถาบันการเงินและเพื่อคุ้มครองผู้ฝากเงิน ประกอบกับในช่วงปลายปีธนาคารพาณิชย์พยายามทําการลดหนี้สินโดยการ

จ่ายเงินที่เคยกูย้ืมมาคืนโครงการ LTRO (Long-term Refinancing Operation) แก่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เพื่อ

ปรบัปรงุฐานะการเงินขงองบดลุให้แข็งแกรง่ ก่อนเข้ารับการทดสอบ Stress test ภายใต้โครงการ AQR (Asset Quality 

Review stage of the Comprehensive Assessment)  ของ ECB ในเดอืน พ.ย. 2557นั้น  ก็เป็นอกีปัจจัยที่ส่งผลให้

ค่าเงินยูโรในช่วงปลายปีแข็งค่าขึ้นเช่นกัน  ส่วนทางกับค่าเงนิบาทที่ไดร้ับแรงกดดันจากหลายปัจจัยทั้งการคาดการณต์่อ

การลดทอนการเข้าซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ   

 ทั้งนี้ กองทุนได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎระเบียบ

ข้อบังคับของสํานักงาน กลต. และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคํานึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดย

คณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และมีการปรับกลยทุธ์ในการป้องกันความเสี่ยง ตาม

ความเหมาะสม ซึ่งช่วยลดผลกระทบในเชิงลบของความผันผวนของค่าเงิน 

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 66 -55--      กองทุนเปิดเกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์อ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์  
 

 

  

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทนุรายละเอียดการลงทนุ  (31 ธันวาคม 2556) 

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

      หลักทรัพย์   (บาท)   

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ   32,831,299.60 94.35

กองทุนตราสารทุน         

 ประเทศเกิร์นซีย์     

  

Dominion CHIC Fund Limited –  

Euro IC Share Class* B1W6TC7F 57,958 32,831,299.60 94.35

สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอปที่อ้างอิงกับดอกเบี้ย   (1,130,292.00) (3.25)

หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา     

เงินฝากธนาคาร     235,642.54 0.68

ทรัพย์สินอื่น     2,964,999.73 8.52

หนี้สินอื่น     (102,790.83) (0.30)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     34,798,859.04 100.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     10.8336 บาท

* Dominion CHIC Fund Limited - Euro IC share Class (Master Fund) เป็นกองทุนเปิดสกุลยูโร ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศ

เกิร์นซีย์ (Guernsey) โดยมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีผลิตสินค้า หรือบริการ ในหลายๆ อุตสาหกรรมที่มี

เครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักท่ัวโลก โดยลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคาํนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษิัทจัดการลงทุน (AIMC) 



Performance % 1 Year 2 Years 3 Years 4 Years 5 Years
EUR CLASSES 20.37% 39.02% 31.67% 79.73% 154.79%

MSCI WORLD EUR 18.77% 32.02% 25.78% 47.75% 89.51%

31/12/2012 
31/12/2013

31/12/2011 
31/12/2012

31/12/2010 
31/12/2011

31/12/2009 
31/12/2010

31/12/2008 
31/12/2009

EUR CLASSES 20.37% 15.50% -5.29% 36.50% 41.76%

MSCI WORLD EUR 18.77% 11.15% -4.72% 17.46% 28.27%

Performance data supplied by Bloomberg. Returns may increase or decrease as a 
result of any currency fluctuation.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. The value of  
an investment may fall as well as rise and you may not get back the amount  
originally invested.

Top 10 Equity Holdings                                     (% of NAV)

Diageo 4.7%

Cie Financiere Richemont 4.3%

Burberry Group 4.1%

InterContinental Hotels Group 4.0%

Adidas 4.0%

Inditex 3.9%

Dufry 3.9%

VF Corp 3.9%

PVH Corp 3.9%

Estee Lauder 3.8%

Top 5 performers during December 2013

Galaxy Entertainment Group Ltd 12.9%

Allergan 12.8%

Moncler 9.7%

Polaris Industries 7.5%

Under Armour 6.6%

Source: Bloomberg

Consumer Fund EUR

MSCI World EUR
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80Investment Manager’s 
Comments. 
During the month of December, GT Consumer 
Fund recorded a positive performance of 1.10% 
closing the year 2013 with a performance of 
+20.37%, while the benchmark performed 0.5% 
and 18.77% respectively. 
Equity markets dropped during the first half of the month (-3.59% MSCI 
World in EUR) recovering in the second half to close the month with 
positive performance above the level of the MSCI World Index level (in 
EUR). This scenario was replicated across all the equity markets around 
the globe with the S&P closing at an all-time high of 1848.36 and the 
Dow Jones as well, closing at 16588.25.

During the past month, a new company Moncler hit the markets. 
Moncler saw its IPO on the Italian stock exchange on December 16th. 

The brand was created in 1952 near Grenoble, France and takes the 
name from a little village of the region, Monestier-de-Clermont. The 
core collection of the brand is based on down jackets and sportswear 
for the Winter season (primarily ski apparel). In 1999 Remo Ruffini was 
appointed as Creative Director and later in 2003 acquired the brand, 
backed by private equity, becoming President and CEO. Mr. Ruffini has 
been able to rescue a brand that saw its peak in the ‘80s by expanding 
the company market and reach. The first step was the deseasonalization 
of the brand (despite 77% of revenues still coming from the Winter 
collection) by introducing a Spring-Summer collection and moving the 
brand beyond the ski slopes and Alps villages into everyday casualwear. 

A second phase of brand development saw a distinction between 
different categories and pricing points. The top premium, named Gamme 
Bleu and Gamme Rouge for men and women respectively, represents 
the haute-couture collection of ‘Made in Italy’ outerwear with a highly 
selective distribution. 

Moncler needed to develop an iconic and recognizable selling 
experience, thus the company started to invest into Directly Operated 
Stores. The first opening was in St. Moritz in 2001. Since then the opening 
plan has been very aggressive with 83 stores at the end of 2012 and 98 in 
September 2013. Part of the new brand strategy was the opening in high 
street locations in the major shopping destinations together with Winter 
resort locations. Going forward, 18 to 20 stores should be expected to 
be added annually. The effect on company’s profitability is immediate. 
Gross Margin will benefit from the shift in distribution channel. Down 
the line some deleverage comes from higher Selling expenses as the new 
stores’ cost are absorbed by a recently opened store base. However going 
forward, with an increasing number of existing stores compared to new 
openings, margin deleverage will be contained.

Performance vs Benchmark

DGTCONSUMER-s-ENG-JAN2014/P

All performance and other statistics are taken from the IC share class which has the same underlying portfolio. 
Specific information on all share classes can be found at www.dominion-funds.com.
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Geographic & 
Sector Distribution
Geographic Distribution by Domicile

Europe 53.0%

America 39.3%

Asia 7.7%

Sector Allocation

Tech 6.0%

Cosmetics 7.4%

Beverages & Food 13.5%

Accessories 11.3%

Apparel & Shoes 22.4%

Watch, Jewellery & Optics 11.7%

Transport 6.6%

Luxury Lodging & Gaming 10.8%

Sports 5.5%

Other 4.8%

© 2014 Dominion Fund Management Limited (“DFML”). All rights reserved.  
DFML is licensed by the Guernsey Financial Services Commission under the Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law 1987, as amended. DFML is a member  
of the Dominion Group of companies. Registered Office: Ground Floor, Tudor House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, GY1 1DB. Company no. 42592

Important Notes
All information correct as at 31 December 2013.

“CONSUMER” refers to the Dominion Global Trends - Consumer Fund a sub fund of Dominion Global Trends SICAV p.l.c., regulated by the Malta Financial Services Authority and recognised 
by MAS (Singapore).

All company figures quoted are obtained directly from company reports.

An S&P Capital IQ fund grading represents an option only and should not be relied on when making an investment decision. Past performance is not indicative of future results. Currency 
exchange rates may affect the value of investments. Copyright @ 2013 by McGraw-Hill international (UK) Limited (S&P), a subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

This Fund Fact Sheet is not designed to be comprehensive and must be read in conjunction with the main prospectus and offering supplement of the Fund, which provides full details and important 
information about the Dominion Global Trends - Consumer Fund. This report contains commentary and represents the views and opinions of the author. Whilst care has been taken with the 
preparation of this commentary, the contents should not be taken as advice of any kind to any party.

The main prospectus and offering supplement is available to download from www.dominion-funds.com. The risk profile of CONSUMER will be typical of other pure equities based funds and market 
movements may cause the value of investments and any income from them, to go down as well as up. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

This document is not an offer for sale. If you are considering an investment or would like to find out more please contact your professional advisor so they can advise you. Use or copying of the 
information is not permitted without the prior written consent of Dominion Fund Management Limited.

Fund Information

General Information

Number of Positions 38

Annual Statistical Alpha (%) 2.83%

Beta 0.83

Standard Deviation 11.36%

Sharpe Ratio 1.75

(Benchmark: MSCI World Index translated in Euro)

Investment Manager Dominion Fund Management Limited

Launch Date 04.06.2007

S&P Rating Gold

Trading Frequency Daily

Minimum Investment s2,500

Currency s (note that USD and Sterling Classes are also available)

CONSUMER 
EUR IC

CONSUMER 
EUR DC

CONSUMER 
EUR A

CONSUMER 
EUR B

ISIN Code MT7000004115 MT7000004107 MT7000001368 MT7000005898

Bloomberg Ticker DOMCHEI MV DOMCHED MV DOMCHEA MV DGTCNEB MV

EMX Participant 
ID/Funds

DOMIN/CHIC 
EUR IC

DOMIN/CHIC 
EUR DC

DOMIN/CHIC 
EUR A

DOMIN/CHIC 
EUR B

SEDOL B3KJXY2 B3PZKB1 B61WRT4 B7T2Q18

Annual Management 
Charge 2.10% 2.10% 2.10% 2.10%

 

Important Note: Details of all share classes and charges relating to an investment in CONSUMER can  
be found in the Fund’s main prospectus available at www.dominion-funds.com. 

Fund Fact sheets for other EUR classes are available upon request from the manager.

DGTCONSUMER-s-ENG-JAN2014/P



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 66 -88--      กองทุนเปิดเกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์อ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค 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) 

กองทุนเปิดเอม็เอฟซ ี

อินเตอรเ์นชั่นแนล ชิค ฟันด ์ 7.26 14.65 21.43 27.74 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) 11.68 22.24 33.75 41.27 

หมายเหตุ: 
(1) MSCI World Index 

-  เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

  
การจ่ายเงินปันผล 

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์  มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

  

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 66 -99--      กองทุนเปิดเกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์อ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์  
 

 

 

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนรายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 331 1 ธนัวาคมธนัวาคม  25562556  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ    

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 

หรือผู้ค้ําประกัน 235,642.54 0.68 

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

(Investment Grade) - - 

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถ 

ลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือ - - 

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

  
รายละเอียดรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน ตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 

 

ผู้ออก 

 

ผู้ค้ํา/ 

ผู้รับรอง/ 

วันครบ 

กําหนด 

อันดับความ

น่าเชื่อถือ 

มูลค่า 

หน้าต๋ัว   

มูลค่า 

ตามราคาตลาด 

    ผู้สลักหลัง  TRIS FITCH (บาท) (บาท) 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ - - - - - 

 

235,642.54 

  

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 66 -1100--      กองทุนเปิดเกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์อ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค 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)  1 575 1.60 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)  1 9 0.02 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)  1 38 0.11 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 

ค่าประกาศแจง้ความ  1 34 0.10 

ค่าสอบบัญช ี 51 0.14 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 21 0.06 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2
 728 2.03 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 66 -1111--      กองทุนเปิดเกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์อ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค 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.หลักทรพัย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)

  

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 66 -1122--      กองทุนเปิดเกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์อ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค 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 66 -1133--      กองทุนเปิดเกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์อ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์  
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสยีงได้

ทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.mfcfund.com  ในเมน ู“เกี่ยวกับ MFC” 

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชี  

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

- การลงทุนเปน็ไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า กินกว่า 1 1 ใน ใน 33  

ณ ณ วันที่วันที่ 31  31 ธนัวาคม ธนัวาคม 22555566  

- ไม่ม ี- 

  
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรายชื่อผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันที่วันที่ 31  31 ธนัวาคม ธนัวาคม 22555566  

ชื่อผูจ้ัดการกองทุน 

 ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ นายฐิติรฐั  รัตนสิงห ์

 นายเกษมทัศน์  ทรรทรานนท ์

  นายสุทยุต  เชือ้พานิช 

 นางพัณณรัชต์  บรรพโต 

 ผู้จัดการกองทุนในด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดร. ชาญวุฒิ  รุง่แสงมนูญ 

 นางสาวกุลยา  วรรธนรียชาต ิ

 นางพัณณรัชต์  บรรพโต 

  
 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 66 -1144--      กองทุนเปิดเกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์อ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค 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 

31 นายชาคริต  พืชพันธ์ 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 66 -1155--      กองทุนเปิดเกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์อ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

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

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง   

32 นางณัฐรา อิสรินทร์ 61 นายคณิน  นามโคตร 

33 นายกิตติคม  สุทธิวงศ์ 62 นายเกษมทัศน์  ทรรทรานนท์ 

34 นายเจริญชัย  เล็งศิริวัฒน์ 63 นางสาวกุลยา  วรรธนรียชาติ 

35 นายณัฐวุฒิ  ธรรมจารี 64 นายฐิติรัฐ  รัตนสิงห์ 

36 นางสาวสุพิกา  สมไทย 65 นายประกิตต์ิสิน  สีหนนทน์ 

37 นายสุริยะ  ปัตตพงศ์ 66 นายณัฐพล  เอื้อวัฒนสกุล 

38 นายโกเมน  นิยมวานิช 67 หุ้นสามัญ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 

39 นายชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ 68 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2555 

40 นายธงชัย  ต้ังสถาพรชัยกุล 69 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/4ปี/2555 

41 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรติ 70 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2556 

42 นายประสิทธ์ิ  พรปฏิมากร 71 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/55 

43 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชย์พงษ์ 72 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/3ปี/2553 

44 นายสุทยุต  เชื้อพานิช 73 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2554 

45 นายพิพัฒน์  นรานันทน์ 74 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/363/55 

46 นางสุวรรณา  วัฒนลี 75 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/182/56 

47 นายอภิรักษ์  พุ่มกลิ่น 76 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/56 

48 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 77 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 17/182/56 

49 นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศมี 78 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.68/14/54 

50 นายสมเมธ  รังคกูลนุวัฒน์ 79 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2ปี/2555 

51 นางรุ่งลักษมี  วิวัฒน์สุจริตกุล 80 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

52 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 81 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 

53 พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว 82 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส ์

54 นายธีร์ภัทร  สูตะบุตร 83 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

55 นายวิชชุ  จันทาทับ 84 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

56 นางสาวชนิดา  ชฎาวัฒน์ 85 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์โกรท 

57 นางสุทรรศิกา  คูรัตน์ 86 หุ้นบริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ 

58 นางวรลักษม์  เสน่ห์ลักษณา 87 หุ้นบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด 

59 นางวรวรรณ  เลาหะพลวัฒนา 88 หุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

60 นายโทมัส  จอห์นสตั้น สมิท จูเนียร์ 89 หุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 66 -1166--      กองทุนเปิดเกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์อ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

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

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

104 

 

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

ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

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

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

107 

 

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

ครั้งที่ 1/2553 ชดุท่ี1ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2556 

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

109 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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