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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปดิเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์กองทุนเปดิเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์  
สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ปีที่ สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ปีที่ 66  สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ 31 31 ธนัวาคม ธนัวาคม 25525566  

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทนุรวม 

ชื่อกองทุน  กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ 

ชื่ออังกฤษ  MFC International CHIC Fund (I-CHIC) 

ประเภท  กองทุนรวมทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

อายุโครงการ ไม่กําหนด 

นโยบายการลงทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) 

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล ไม่ม ี

มูลค่าขั้นต่าํของการสั่งซื้อครั้งแรก 10,000 บาท 

วันที่ที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง วันที่ 19 กันยายน 2550 
และจัดการกองทุนรวม 

วันที่จดทะเบยีนกองทุนรวม วันที่ 5 ตุลาคม 2550 

ระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก  ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน 2550 – วันที่ 5 ตุลาคม 2550 

ปัจจัยหลักทีส่ง่ผลกระทบตอ่ผลตอบแทนของกองทุนรวม 

ปัจจัยที่มีผลกระทบจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ในต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวมคําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม  

คําถาม - คําตอบเกี่ยวกับลักษณะทีส่ําคัญของกองทุนรวม 

• กองทุนรวมนี้มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หรือไม่ อย่างไร 

ไม่มี 

• กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

จํานวนเงินทุนของโครงการ 800 ล้านบาท 

• กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงินลงทนุลักษณะใด 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอรเ์นชั่นแนล ชิค ฟันด์ เหมาะสําหรับเงินลงทุนที่ยอมรับผลขาดทนุได้บางส่วน 

• กองทุนรวมนี้จะนําเงินไปลงทนุในทรัพย์สินใด 

เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน GT Consumer Fund (เดิมชื่อ Dominion CHIC Fund Limited) – 
Euro IC Share Class (Master Fund) ซึ่งบริหารและจัดการโดย Dominion Fund Management Limited 
เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีเครื่องหมายการค้า (brand 
name) ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก โดยมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 

• ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน 

ผู้ลงทุนจะมีโอกาสที่จะได้รับกําไรจากมูลค่าหนว่ยลงทุนที่เพิ่มขึน้อันเนื่องมาจากการปรับตวัของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ 

• ปัจจัยใดที่มผีลกระทบอย่างมนีัยสําคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ มีนโยบายเน้นลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศ ปัจจัยที่มีผลกระทบจะเป็นการเปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดหลักทรพัย์ต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบีย้ในต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทัง้นี้ ผู้ลงทุนต้อง
สามารถยอมรับความเปล่ียนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนได ้

• การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกัน มีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้น
ของบริษัทที่ที่มีเครื่องหมายการค้า (brand name) ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก จึงมีอาจมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่า
กองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศทั่วไป นอกจากนี้ กองทุนยังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
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RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารที่ลงทุน 
ความเสี่ยง/มีความซับซ้อนตํ่า                        ความเสี่ยง/มีความซับซ้อนสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II --CCHH IICC

กองทุนรวม
ตลาดเงินท่ีลงทุน

เฉพาะใน
ประเทศ 

กองทุนรวม
ตลาดเงินท่ีลงทุน
ในต่างประเทศ

บางส่วน 

กองทุนรวม
พันธบัตรรัฐบาล 

กองทุนรวม 
ตราสารหนี้ 

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม 
ตราสารแห่งทุน 

กองทุนรวม 
หมวดอุตสาหกรรม 

กองทุนรวม 
ท่ีลงทุนในทรัพย์สิน

ทางเลือก 

 
• การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกบัตัวชี้วัด (Benchmark) ใด 

MSCI World Index 

• ควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเทา่ใด  

อย่างน้อย 1 ป ี

• กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผูป้ระกันเงินลงทนุหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้น หรือไม ่อย่างไร 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอรเ์นชั่นแนล ชิค ฟันด์ ไม่ใชก่องทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงิน
ต้น 

• กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 

วันที่ 31 ธันวาคม 

• กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มีความคาดหวังอย่างไร 

กองทุนนี้เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่คาดหวังที่จะได้รับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain) เมื่อขายคืนหน่วย
ลงทุนในราคาที่สูงกว่าราคาซ้ือ ซ่ึงเนื่องมาจากผลตอบแทนที่กองทุนได้รับจากมูลค่าท่ีเพิ่มขึ้นของตราสารที่ลงทุน  

 

คําถาม - คําตอบเกี่ยวกับขอ้กําหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทนุ 

• กองทุนรวมมีวิธีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

กรณกีารส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

ลงทนุขัน้ต่ํา 10,000 บาท บวกค่าธรรมเนยีมขายหนว่ยลงทุน (ถ้าม)ี ในการส่ังซื้อครัง้แรก และ ลงทุนขั้นต่ํา 1,000 บาท 
บวกค่าธรรมเนยีมขายหนว่ยลงทุน (ถา้มี) ในการส่ังซื้อครัง้ถดัไป ทัง้นี้ ในการเสนอขายครัง้แรก มูลค่าที่ตราไวต้่อหนว่ย
จะเท่ากับ 10.00 บาท และหนว่ยลงทุนจะมีมูลค่าเทา่กับมูลค่าทรพัย์สินสทุธิตอ่หนว่ย ณ วันทําการ        ซื้อหนว่ย
ลงทนุ ภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

[จํานวนหน่วยลงทนุ = จาํนวนเงินลงทนุ  (มูลค่าที่ตราไว ้+ ค่าธรรมเนยีมขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี))]. 
ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปดิเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ ได้ทกุวันทําการ  

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาํการ ถึงเวลา 15.30 น. ที่บริษทัจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
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กรณกีารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

ท่านสามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพื่อทําการขายหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ ทุกวันศุกร์             
(หากวันศุกร์เป็นวันหยุดทําการ ให้เลื่อนเป็นวันทําการก่อนหน้า) 

• ผู้ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี่ยวกับมูลคา่ทรัพยส์ินสุทธ ิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนไดโ้ดยวิธีใด 

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเกีย่วกับมูลค่าหน่วยลงทุน ไดท้างโทรศัพท์หมายเลข 0-2649-2000 หรือ 
ทางเว็บไซต์ www.mfcfund.com และผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน ไดจ้ากหนังสือพิมพร์ายวัน
อีกด้วย 

• กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

(1)   บริษทัจัดการขอสงวนสิทธใินการไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 
ของจํานวนหนว่ยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เขา้ข้อยกเว้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

(2)   บริษทัจัดการขอสงวนสิทธใินการไม่ขายหน่วยลงทุน เมื่อบริษทัจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ     
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําทีเ่ป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

• กองทุนรวมมีข้อกําหนดเกีย่วกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแ้ล้ว และการหยุดรับคําสั่งซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทุนอย่างไร  

บริษทัจัดการอาจเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไมร่ับซ้ือคนืหน่วยลงทุนตามคําส่ังที่
รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถดรูายละเอียดเงื่อนไขการ            
เลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรอืไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังที่รับไว้แล้ว หรือการ
หยุดรับคําส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

• วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

ไม่มี 

• กองทุนรวมกําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร 

ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดวธิีการโอนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยมีข้อจํากัดดังนี ้

(1)   บริษทัจัดการขอสงวนสิทธใินการไม่โอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 
ของจํานวนหนว่ยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เขา้ข้อยกเว้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

(2)   บริษทัจัดการขอสงวนสิทธใินการโอนหน่วยลงทุน เมื่อบรษิทัจัดการมีเหตุอนัควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกบัการกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
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คําถาม - คําตอบเกี่ยวกับสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

• กองทุนนี้มีการออกและสง่มอบเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน หรือไม ่อย่างไร 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืนบางส่วนภายหลังวันที่เปิดการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทํา
การถัดจากวันทําการซื้อขาย ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Statement of 
Holding) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน 

• ผู้ถือหน่วยอาจถูกจํากัดสทิธิในเรื่องใดบ้าง ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร  

ผู้ถือหน่วยลงทนุจะถูกจํากัดสิทธิออกเสียงในกรณทีี่ถอืหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราที่ประกาศกาํหนดหรอืในกรณีอื่น 
(ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ การขอมติจากผู้ถือหนว่ยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิม่เติมโครงการ บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหนา่ยได้แล้วทั้งหมดรวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติดงักลา่ว 

• ช่องทางและวธิกีารร้องเรียน 

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อไดท้ี่ บรษิทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จํากัด (มหาชน)  
ชั้น G และชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์  
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000  

หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท ์0-2263-6000 

• นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ไม่มี 

คําถาม - คําตอบเกี่ยวกับบคุคลที่เก่ียวข้องกับการดําเนนิการของกองทุนรวม 

• ใครเป็นผูบ้ริหารจัดการกองทนุรวมนี้ และมีใครเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการการลงทุนของบรษิัทบ้าง 

บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) เปน็ผู้บริหารจดัการกองทุนรวม                               
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บรษิัทจดัการมีกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการการลงทุน ดงัต่อไปนี ้

กรรมการ 

(1) ดร.ณรงค์ชัย  อคัรเศรณี  (2) นายสดาวุธ เตชะอุบล 
(3) ดร.โชคชัย อกัษรนันท ์ (4) นายวรวทิย์ ชัยลิมปมนตร ี
(5) ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (6) ดร.ธัชพล กาญจนกูล 
(7) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา (8) พลเอกเลิศรตัน ์รัตนวานิช 
(9) นางอุไร ร่มโพธหิยก (10) นายสุวิชญ โรจนวานิช 
(11) นายกริช อัมโภชน์ (12) นายบุญชัย โชควัฒนา 
(13) นายบุญลือ ประเสริฐโสภา (14) นางสาวประภา ปูรณโชต ิ
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ผู้บริหาร 

(1) นางสาวประภา ปูรณโชต ิ (2) นางจิราพร  บญุวานิช 
(3) นางพัณณรัชต์  บรรพโต (4) นางรจติพร  มนะเวส 
(5) นายทอมมี่  เตชะอุบล (6) นายณัฐวุฒิ  ธรรมจาร ี

คณะกรรมการการลงทุน  

(1) นางสาวประภา  ปูรณโชต ิ (2) นางพัณณรัชต์  บรรพโต  
(3) นายทอมมี่  เตชะอุบล  (4) นายณัฐวุฒิ ธรรมจาร ี
(5) นายชาคริต  พชืพันธ ์ (6) นางณัฐรา อิสรนิทร ์
(7) นายชาญวุฒิ รุง่แสงมนูญ (8) นายสุทยุต เชือ้พานิช 
(9) นายพิพัฒน์ นรานันทน ์ (10) นายกฤษฎา ฉัตรบรรยง 

• บริษัทจัดการมีจํานวนกองทุนรวมและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการเท่าไร 

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บรษิัทจดัการมีกองทุนรวมทัง้หมดที่อยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการ                          
จํานวน 110 กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งหมด 197,407.45 ล้านบาท  

• ใครเป็นผู้จัดการกองทุนนี้ มีคณุสมบัติอย่างไร และมีหน้าทีค่วามรับผิดชอบอะไรบ้าง 

ผู้จัดการกองทุน ในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ 

ชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน 
(1)  นายฐิติรัฐ  รัตนสิงห์ • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 

(ภาคภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 

• ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 

• ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

(2)  นายเกษมทัศน์  ทรรทรานนท ์ • ปริญญาตรีด้าน  Management 
Information System 

• ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์
การเงิน ท่ี Worcester 
Polytechnic Institute            
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายวานิชธนกิจ
ด้าน IPO และ M&A บริษัทหลักทรัพย์ 
เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

• ผู้จัดการฝ่ายการลงทุนของ บริษัท
หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)  

• นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน)  

• ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

• ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน 
(3)  นายสุทยุต  เชื้อพานิช • ปริญญาตรี  คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยซีแอทเทิล 

• นักวิเคราะห์ บลจ.พรีมาเวสท์ จํากัด 
• ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน บริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรีมาเวสท์ 
จํากัด 

• ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทนุ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)  

• ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน
ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

• ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

• ผู้อํานวยการ ฝ่ายตราสารทุนต่างประเทศ 
บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
จํากัด (มหาชน) 

(4)  นางพัณณรัชต์  บรรพโต • ปริญญาตรี ด้านสถิติ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (เอก
การเงิน) University of Texas at 
Arlington, USA.  

• นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

• รองผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวางแผน       
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
จํากัด(มหาชน) 

• ผู้จัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน) 

• ผู้จัดการกองทุนอาวุโสด้านตราสารหนี้ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน             
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร
กองทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (สายบริหาร
กองทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
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ผู้จัดการกองทุน ในด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

ชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน 
(1)  ดร. ชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ • ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(วิศวกรรมเคมี)                        
จากจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ               
สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์ 

• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขา
การเงิน Nanyang Technological 
University, Singapore 

• วิศวกรเคมี บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) 
• ผู้ช่วยศูนย์บริการทางวิชาการ                

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
• นักวิจัยและอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย 
• ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
จํากัด (มหาชน) 

• ผู้ช่วยผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยและกล
ยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน         
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

• ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝา่ยตราสารหนี้
ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

• ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้
ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

(2)  นางสาวกุลยา วรรธนรียชาติ • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (สถิติ)  
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาโท การจัดการ               
(ด้านการเงิน) มหาวิทยาลัยมหิดล 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจต่างประเทศ
และการเงิน The University of 
Reading, UK 

• ผู้ช่วยผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า         
บริษัท SME ธนาคารกสิกรไทย 

• เจ้าหน้าท่ีระดมทุน ด้านตราสารหนี้        
บริษัท คิงส์ เพาเวอร์ จํากัด   

• เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่        
กลุ่มโรงไฟฟ้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

• ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้
ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

• ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้
ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน 

(3)  นางพัณณรัชต์  บรรพโต • ปริญญาตรี ด้านสถิติ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (เอก
การเงิน) University of Texas at 
Arlington, USA.  

• นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

• รองผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวางแผน             
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
จํากัด(มหาชน) 

• ผู้จัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ            
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
จํากัด (มหาชน) 

• ผู้จัดการกองทุนอาวุโสด้านตราสารหนี้ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน             
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร
กองทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (สายบริหาร
กองทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จดัการกองทุน  ได้แก ่

1. คัดเลือกตราสารที่จะลงทุน 
2. วิเคราะห์สถานการณ์ และตัดสินใจลงทุน ใหเ้ปน็ไปตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว ้
3. ติดตามผลการดาํเนินงานตามกลยุทธ์  
4. บริหารความเสี่ยงการลงทุน ดา้นอัตราดอกเบีย้ และด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
5. จัดทํารายงานกองทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อการลงทุน ผู้ถือหน่วย และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

• ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพยส์ินและดูแลบริษัทจดัการให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดการลงทุนที่ตกลงไว ้

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ  
ที่อยู:่  เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110  
โทรศัพท์  0-2788-2000  โทรสาร 0-2788-4851 

นอกจากหน้าทีต่ามที่กําหนดในสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมาย           
ในการรกัษาประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนด้วย 
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• ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ท่านลงทุน 
นายประวิทย์ ววิรรณธนานุตร์ หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกลุ หรือ  
นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ นางสาวชมภูนุช แซ่แต้ 
บริษทั พีวี ออดทิ จํากดั  
ที่อยู:่  เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารวอ่งวาณิช บี ถนนพระราม 9 หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020   

• ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อให้การชําระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยเป็นไป
อย่างถูกต้อง 
บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) ในฐานะนายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
ที่อยู:่  ชั้น G และชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์  
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111 

• ผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 2 

-  MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0 
-  Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6  
-  สาขาเซ็นทรัล (แจ้งวัฒนะ)  โทรศัพท์ 0-2835-3055-7 
-  สาขาขอนแก่น โทรศัพท์ 043-204-014-16 

ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2680-3333 
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4708 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2684-8731 ,0-2674-8737 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234 ,0-2680-1111 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000 
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด โทรศัพท์ 0-2672-5999 ต่อ 5294 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8951-6  
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2627-3100 ต่อ 560-70 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2627-3100 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-7168-9 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6555  
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2638-5500 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-9234 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2635-1718  
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9000 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 1801-3 
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2660-6688  
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคเฮี่ยน จํากัด โทรศัพท์ "0-2659-8333 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอวี โกลบอล จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 808 – 809 
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คําถาม - คําตอบว่าผูล้งทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกองทุนจากช่องทางใด 

• หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกองทนุ จะทราบจากช่องทางใดบ้าง 

บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) ในฐานะบริษทัจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม  
ที่อยู:่  ชั้น G และ ชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์  
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บรษิัทแตง่ตั้ง 

 

ความเสี่ยงในการลงทนุ และแนวทางการบริหารจดัการลงทนุเพื่อลดความเสี่ยงแตล่ะประเภทความเสี่ยงในการลงทนุ และแนวทางการบริหารจดัการลงทนุเพื่อลดความเสี่ยงแตล่ะประเภท  

เนื่องจากกองทนุเปิดเอ็มเอฟซ ีอินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ เพยีง
กองทุนเดยีว ซึ่งมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในหลายประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจและการเมือง ความผันผวนของอตัราดอกเบี้ย สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน ความผันผวนของตลาด
หลักทรัพย์ ความมั่นคงของผู้ออกตราสาร สภาพคล่องของตราสาร และการบันทึกราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  

ความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว เช่น 

(1) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk) ไดแ้ก่ ความเสี่ยงจากการที ่ 
ผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามทีก่ําหนด  

แนวทางการบริหารความเสีย่ง: ผู้จัดการกองทุนของกองทุนต่างประเทศจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ออกโดยบริษทัที่
มีความมั่นคงมีสถานะการเงินที่ดี และ/หรือ บริษทัที่ได้รับการจดัอันดับความน่าเชื่อถอืใน 4 อันดับแรก (category) จาก
สถาบันจัดอันดบัความน่าเชื่อถอื เป็นต้น 

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) ได้แก่ ความเส่ียงทีเ่กิดจากความเปล่ียนแปลงหรือ
ความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนถืออยู ่ โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกจิ หรือภาวะตลาด เช่น อัตรา
ดอกเบีย้ ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเสีย่ง:  เนื่องจาก กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Dominion CHIC Fund 
Limited – Euro IC Share Class (Master Fund) เป็นสัดส่วนใหญข่องกองทุน ซึ่งผู้จดัการกองทุนของกองทุนต่างประเทศ
ดังกล่าว จะทําการตดิตามสภาพตลาด และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านนี้อย่างสม่ําเสมอเพื่อลดความเสี่ยง 

(3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่ตราสารทีก่องทุนถือ
อยู่นั้นขาดสภาพคล่อง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจํานวนครั้งและปริมาณน้อย กองทุนจงึอาจขายตราสารไม่ได้ใน
ช่วงเวลาที่ต้องการ หรืออาจไมไ่ด้ราคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเสีย่ง: กองทุน Dominion CHIC Fund Limited – Euro IC Share Class (Master Fund)   
มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องพอประมาณถงึมีสภาพคล่องสูงเพือ่ความคล่องตัวในการบริหารกองทุน 
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(4) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่น (Currency Risk หรือ Exchange Risk) เนื่องจากกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 
อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ มนีโยบายที่เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ราคาหลักทรพัย์ทีก่องทุนลงทุนจึงอยู่ใน
รูปสกุลเงินต่างๆ ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจมีผลต่อการดําเนินงานของกองทุน โดยเฉพาะเมื่อมกีาร
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรพัย์ดงักล่าวเป็นเงินบาท  

แนวทางการบริหารความเสีย่ง: ผู้จัดการกองทุนจะบริหารความเสี่ยง โดยจะพิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา  
และ/หรือ เลอืกสรรวิธกีารปอ้งกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสมกบัสภาวการณใ์นแต่
ละขณะ ทั้งนี้ เพื่อลดความผันผวน และเพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นหลัก 

(5) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า (Derivatives) เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภท
อาจจะมีการขึ้นลงที่ผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดงักล่าว ยอ่มทาํให้
สินทรัพย์สุทธิมคีวามผันผวนมากกว่าการลงทนุในหลักทรัพยพ์ื้นฐาน 

แนวทางบริหารความเสี่ยง: บริษทัจัดการจดัให้มรีะบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เครือ่งมือในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Value-at-risk มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ ์

(6) ความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในต่างประเทศยังคงมีความเสี่ยงด้านการเมอืง เศรษฐกจิ และสังคม 
สภาวะตลาด สภาพคล่อง และการชําระเงินตน้และดอกเบี้ยที่เกีย่วกับประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว ้

ทั้งนี ้ แนวทางการบรหิารเพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษทัจัดการ โดยคํานงึถึง
ประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ลงทุน 

(7) ความเสี่ยงที่เกดิจากการลงทนุในหุ้นของบริษัทที่มีเครื่องหมายการค้า (brand name) ที่เป็นทีรู่้จักทั่วโลก 
เนื่องจากกองทนุมีนโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนตา่งประเทศที่เนน้ลงทุนในหุ้นของบรษิัทที่มีเครือ่งหมายการค้า 
(brand name) ที่เป็นที่รู้จกัทัว่โลก ซึ่งผลิตสินค้าที่ขึ้นอยู่กับกระแสนิยม และสถานภาพทางการเงินของผู้บริโภค            
การเปลี่ยนแปลงของกระแสนิยม รวมทัง้ภาวะเศรษฐกิจ จงึมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบรษิัทที่มีเครื่องหมายการค้าที่เปน็ที่
รู้จักทั่วโลก 

ทั้งนี้ กองทุนจะประเมินสภาวการณเ์ศรษฐกิจและดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศที่พัฒนาแลว้ และติดตามผลการดําเนินงาน
ของกองทุนหลกั รวมทัง้ผลประกอบการของบริษทัทีก่องทุนหลักไปลงทุนอย่างใกล้ชิด เพือ่สามารถปรับเปล่ียนการลงทนุได้
ทันที หากกองทุนหลักไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีตอ่กองทุนไดใ้นระยะยาว 
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สรุปอัตราส่วนการลงทนุของกองทุนรวมสรุปอัตราส่วนการลงทนุของกองทุนรวม  

ตารางสรปุอัตราส่วนการลงทุนของกองทนุรวม  

อัตราส่วนการลงทุน 
เปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนกรณี

กองทุนรวมทั่วไป 
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Company Limit) 
- การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ สัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ท่ีมีอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Financial 
Institution Company Limit) 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 20 

- การลงทุนในเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศ         
ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Financial Institution Company Limit) 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 20 

- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาที่มีอันดับ 
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade Company Limit) 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 15 

- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาแต่ละรายที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Non-Investment Grade Company Limit) 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 5 

- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญารวมทุกรายที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Total Non-Investment Grade) 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 15 

อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกิจการหนึ่ง ลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 30 
อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit) 
- การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน                

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 
ลงทุนไม่เกินร้อยละ 45 45 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใชจ้่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุนตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใชจ้่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุน11  

• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 อัตราตามโครงการ (6) เรียกเก็บจริง (5) 
 (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ *) 
1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50 ต่อปี 1.60 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07 ต่อปี 0.02 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (2) 0.10 ต่อปี 0.11 
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ (3) ไม่เกิน 0.10 ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย (4) 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 
ตามที่จ่ายจริง 
ตามที่จ่ายจริง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ 
ค่าประกาศแจง้ความ ตามที่จ่ายจริง 0.10 
ค่าสอบบัญช ี ตามที่จ่ายจริง 0.14 
ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร ตามที่จ่ายจริง 0.06 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด ไม่เกิน 2.77 2.03 

• ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (1) ไม่เกิน 2.00 2.00 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่ม ี ไมมี่ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 50 บาท/ รายการ 50 บาท/ รายการ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือและขายคืน (ถ้ามี) (2) ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง 

หมายเหตุ 
(1) ในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน

หรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจริง (ถ้ามี) ตามที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน
เรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจาก
บัญชขีองผู้ถือหน่วยลงทุน 

(3) ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในส่วนของ
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ เนื่องจากผู้รับฝากทรพัย์สินในต่างประเทศคิดค่าธรรมเนียมเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ตามแนวปฏิบัติ
ท่ัวไปของธนาคารต่างประเทศโดยคํานวณเป็นรายสัปดาห์โดยใช้เงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นฐานในการคํานวณโดยค่าธรรมเนียมนี้จะ
ตัดจ่ายจากกองทุนเป็นรายเดือน ท้ังนี้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุน และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์ของกองทุน จะคิดตามท่ีจ่ายจริง 
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(4) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บตามจริง แต่จะไม่เกินอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
(5) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(6) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

* บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ท้ังนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมจะไม่เกินร้อยละ 25 ของ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี. 

 

การลงทนุและผลการดําเนนิงานการลงทนุและผลการดําเนนิงาน  

••  รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
      หลักทรัพย์   (บาท)   

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ     32,831,299.60 94.35
กองทุนตราสารทุน         

  
GT Consumer Fund (Dominion CHIC 
Fund Limited) – Euro IC Share Class 

B1W6TC7F 57,958 32,831,299.60 94.35

สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอปที่อ้างอิงกับ
ดอกเบี้ย หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา   

(1,130,292.00) (3.25)

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

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
(AIMC) 
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รายงานสรุปจาํนวนเงนิลงทนุในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทนุ 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท) 

%NAV 

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ  
ผู้ค้ําประกัน 

235,642.54 0.68 

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) 

- - 

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถ
ลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ 

- - 

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

• รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนา่เชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
อันดับ 

ความน่าเชื่อถือ 
ประเภท 

 
ผู้ออก 

 
ผู้ค้ํา/ 

ผู้รับรอง/ 
ผู้สลักหลัง 

วัน 
ครบกําหนด 

 TRIS FITCH 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว 
(บาท) 

มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

(บาท) 
เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ - - - - - 235,642.54 

 

• ผลการดําเนนิงานของกองทนุรวม 
ผลการดําเนินงานสิ้นสุด 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 (27 ก.ย. 56) (28 มิ.ย. 56) (28 ธ.ค. 55) (30 ธ.ค. 53)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ชิค ฟันด์ 7.26 14.65 21.43 27.74
เกณฑ์มาตรฐาน (1) 11.68 22.24 33.75 41.27  
หมายเหตุ 

(1) MSCI World Index 

 - เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 



กองทุนเปิดเอม็เอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟนัด์กองทุนเปิดเอม็เอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟนัด์  1177  

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่ : ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร ์ 

เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2649-2000  

ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน ์ : ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ   
ที่อยู ่ : เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ  
  เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110 โทรศัพท์  0-2788-2000 โทรสาร 0-2788-4851 
ชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน : บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่ : ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร ์เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000  

คําเตือนคําเตือน  

• การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ลงทุนจึงอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน ดังนั้น  
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัย 
ควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซ้ือหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ 

• ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึง             
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรืออาจได้รับชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่า
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

• บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ผู้ลงทุนที่ต้องการทราบข้อมลูการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการใน
รายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ท่ี website ของบริษัทจัดการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

• บริษัทจัดการอาจมีนโยบายในการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนรวมใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ บริษัทจัดการไม่สามารถรับ Soft Commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการ
ได้ เวน้แต่เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทกําหนดและประกาศไว้ 

วันที่รวบรวมข้อมูลในหนังสือชี้ชวน 3 กุมภาพันธ์ 2557 

 




