
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานประจาํปี 2556 

  กองทุนเปดิกองทุนเปดิเอ็มเอฟซีเอ็มเอฟซี  โกลบอลโกลบอล สมาร์ท ฟันด์ สมาร์ท ฟันด์        
  ((MMGGSS))  
    สําหรับรอบปีบัญชีที่ สําหรับรอบปีบัญชีที่ 88  ตั้งแตวั่นที่ ตั้งแตวั่นที่ 11  มกราคมมกราคม  2556 2556 –– 3 31 1 ธันวาคม ธันวาคม 25562556  
 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -11--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมารท์ ฟันด์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานประจําปี 2556 ของกองทุนเปิด 

เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ สําหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 มายังผู้ถือ

หน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน 

โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 
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ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ สําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ 1 1 มกราคม มกราคม 25562556  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25562556  

 ภาวะตลาดตราสารทุนต่างประเทศ 

 ในปี 2556 ดัชนี MSCI AC World ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 20.25% ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ จาก

ระดับ 339.75 จุด มาอยู่ที่ระดับ 408.55 จุด โดยดัชนีตลาดหุ้นโดยส่วนใหญ่ยังคงมีการปรับตัวผันผวนตลอดในช่วง 

12 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี เนื่องจากมีประเด็นการต่อรองทางการเมืองในสหรัฐฯ ที่สําคัญ 2 

เรื่อง ได้แก่การต่อรองเรื่องการปรับเพิ่มเพดานหนี้ และการตกลงเรื่อง Fiscal Cliff รวมท้ังประเด็นการปรับลดขนาด

การเขา้ซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ซ่ึงไม่มีความชัดเจน และความไม่แน่นอนใน

ยุโรป ส่งผลให้มีการขายทํากําไรในหุ้นออกมาเป็นระยะ แต่ตลาดก็ค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจาก

ตัวเลขเศรษฐกิจทั้งจากสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยูโรโซน ได้ส่งสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับสถานการณ์

ด้านการคลังของสหรัฐฯ ซ่ึงคล่ีคลายลง หลังจากที่สภาคองเกรสผ่านงบประมาณประจําปี 2557 รวมทั้งความชัดเจน

ในการปรับลดขนาดการเข้าซ้ือสินทรัพย์ตามโครงการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ขณะที่นโยบายทางการเงิน

ยังคงเป็นแบบผ่อนคลายต่อไป 

 ในเดือนมกราคม 2556 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากแนวโน้มการตกลงกันเรื่อง Fiscal 

Cliff ในรอบแรก และการคาดการณ์ว่าตัวเลขผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ จะออกมาดีต่อเนื่อง

จาก 3 ไตรมาสแรกของปี 2555 โดยดัชนี MSCI AC World Index ปรับตัวสูงขึ้น 4.5% จากเดือนก่อนหน้า  

 เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากความไม่แน่นอนในเรื่อง

การตัดลดรายจา่ยภาครัฐของสหรัฐฯ และผลการเลือกตั้งในอิตาลี ที่ออกมาไม่มีความชัดเจน ส่งผลให้มีความกังวล

เกี่ยวกับความม่ันคงในยุโรปมากขึ้น โดยดัชนี MSCI AC World Index ปรับตัวลดลง 0.2% จากเดือนก่อนหน้า  

 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศในเดือนมีนาคม 2556 ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย โดยในช่วงครึ่งแรกของเดือน ตลาด

หุ้นปรับตัวสูงขึ้นจากแนวโน้มของเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่ความไม่แน่ 

นอนในเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประเทศไซปรัส และความไม่แน่นอนของการเมืองในอิตาลี ส่งผลให้

มีความกังวลเกี่ยวกับความม่ันคงในยุโรปมากขึ้น และตลาดหุ้นก็ได้ลดช่วงบวกลงในช่วงครึ่งหลังของเดือน โดย ณ ส้ิน

เดือนดัชนี MSCI AC World Index ปรับตัวสูงขึ้น 1.6% จากเดือนก่อนหน้า  

 เดือนเมษายน 2556 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยดัชนี MSCI AC World 

Index ปรบัตัวสูงขึ้น 2.6% จากเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนตลาดหุ้นปรับตัวผันผวนจากความไม่

แน่นอนในยุโรป แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในช่วงครึ่งหลังของเดือน จากความคาดหวัง

ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย และแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐฯซึ่งน่าจะ

ออกมาดีกว่าการคาดการณ์ 

 เดือนพฤษภาคม 2556 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยในช่วงครึ่งแรกของเดือนตลาด

หุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากความมั่นใจของนักลงทุนเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกดีขึ้น และแนวโน้มผล

ประกอบการของบริษัทในสหรัฐฯออกมาดีกว่าการคาดการณ์ แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดหุน้ได้ปรับลดลงในช่วงหลังของ

เดือน เนื่องจากนักลงทุนเริ่มกังวลเกี่ยวกับการลดมาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ทั้งนี้ดัชนี MSCI AC 

World Index ปรับตัวลดลง 0.5% จากเดือนก่อนหน้า 
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 เดือนมิถุนายน 2556 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสําคัญ โดยในช่วงครึ่งแรกของเดือน

ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากเดือนพฤษภาคม  จากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการลดมาตรการ QE ของ 

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม

ช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตลาดหุ้นเริ่มทรงตัว หลังจากนักลงทุนเริ่มรับรู้ข่าวการคงมาตรการ QE เนื่องจากตัวเลข

เศรษฐกิจของสหรัฐฯบางตัวที่ไม่ได้ดีกว่าที่คาดมากนัก ทั้งนี้ ณ ส้ินเดือน ดัชนี MSCI AC World Index ปรับตัวลดลง 

3.2% จากเดือนก่อนหน้า  

 เดือนกรกฎาคม 2556  ดัชนี MSCI AC World Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.7% จากเดือนก่อนหน้า หลังจาก

การลงทุนในภาคธุรกิจของญี่ปุ่นเริ่มส่งสัญญาณปรับฐานขึ้น ประกอบกับการส่งสัญญาณจากนายกรัฐมนตรี หล่ี เค่อ 

เฉียง ของจีน ว่าพร้อมที่จะดําเนินการเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ ถ้าหากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงมาก

เกินไป 

 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศในเดือนสิงหาคม 2556 ปรับตัวลดลง โดยในช่วงครึ่งแรกของเดือน ตลาดหุ้นแกว่ง

ตัวในกรอบแคบๆ ที่ระดับเดิม เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วมีการฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ตลาดก็ยังกังวล

เกี่ยวกับการลดมาตรการ QE  ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ต่อมาตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งหลังของ

เดือน เนื่องจากนักลงทุนเริ่มมีความกังวลใหม่เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในประเทศซีเรีย โดยดัชนี MSCI AC World 

Index ปรับตัวลดลง 2.3% จากเดือนก่อนหน้า 

 เดือนกันยายน 2556 ดัชนี MSCI AC World Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.97% จากเดือนก่อนหน้า โดยในช่วง

ครึ่งแรกของเดือนตลาดหุ้นมีการปรับตัวขึ้นจากระดับต่ําสุดในรอบสามเดือนเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ได้

ประกาศเล่ือนการชะลอมาตรการ QE ออกไป อย่างไรกต็าม ตลาดหุ้นทั่วโลกได้ลดช่วงบวกลงในช่วงครึ่งหลังของ

เดือน เนื่องจากนักลงทุนเริ่มมีความกังวลใหม่เกี่ยวกับปัญหาการปิดตัวลงของหน่วยงานราชการสหรัฐฯ หลังจาก

สภาคองเกรสไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องงบประมาณรายจ่ายภาครัฐได้ 

 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศในเดือนตุลาคม 2556 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนตลาดหุ้น

ปรับตัวลดลงจากความกังวลเรื่องการปิดตัวลงของหน่วยงานราชการสหรัฐฯ ประกอบกับใกล้ถึงเส้นตายของการ

พิจารณาปรับขยายเพดานหนี้ สหรัฐฯ แต่ในช่วงครึ่งหลังของเดือนดัชนีตลาดหุ้นได้ปรับตัวขึ้น เนื่องจากสภาคองเกรส

ได้มีมติให้เปิดทําการสถานที่ราชการ และเลื่อนการหาข้อสรุปเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายไปในช่วงเดือนธันวาคม 

รวมทั้งขยายเพดานหนี้ชั่วคราวไปจนถึงเดือนกมุภาพันธ์ 2557 ณ  ส้ินเดือนดัชนี MSCI AC World Index ปรับตัว

เพิ่มขึ้น 3.9% จากเดือนก่อนหน้า 

 เดือนพฤศจิกายน 2556 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนี MSCI AC 

World Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.2% จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากการทีต่ลาดมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ 

(FED) จะยังไม่ชะลอมาตรการ QE ในระยะเวลาอันส้ัน 

 เดือนธันวาคม 2556 ดัชนี MSCI AC World Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.6% จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก

ตัวเลขเศรษฐกิจทั้งจากสหรัฐ ญี่ปุ่น และยูโรโซนที่ได้ส่งสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนโยบาย

การเงินที่ยังคงผ่อนคลาย ถึงแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะประกาศลดวงเงินการเข้าซ้ือพันธบัตรสหรัฐฯ และ 

MBS ลง จากเดิม เดือนละ 8.5 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เหลือ 7.5 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ซ่ึงจะเริ่มมีผลตั้งแต่

เดือน มกราคม 2557 เป็นต้นไปก็ตาม   
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 ภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน 

 การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สรอ. ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 

2556 มีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่อ่อนค่าจากระดับ 30.58 บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ 31 ธันวาคม 2555 มาอยู่ที่  

32.68บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หรืออ่อนค่า 6.87% 

 ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2556 ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สรอ. มีทิศทางปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างมี

นัยสําคัญ โดยมีการแข็งค่าสูงสุดเมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ระดับ 28.67 บาทต่อดอลลาร์สรอ. จากความกังวลของนัก

ลงทุนทั่วโลกที่ลดลง หลังจากที่ ECB ประกาศมาตรการเข้าซ้ือพันธบัตรรัฐบาล (Outright Monetary Transactions 

: OMT) โดยไม่จํากัดในตลาดรอง เพื่อช่วยเหลือประเทศที่ต้องการเข้าขอรับความช่วยเหลือจาก ECB รวมถึงการ

ประกาศมาตรการ QE 3 ของ FED ในช่วงกลางเดือนกันยายน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้มีกระแสเงินทุนไหลเข้ามา

ลงทุนในสินทรัพย์เส่ียงที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าและมีพ้ืนฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในประเทศตลาดเกิดใหม่ต่างๆ 

รวมถึงประเทศไทย  นอกจากนี้การได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งของนายอาเบะให้ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของ

ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปลายปี 2555 และการแต่งตั้งนายคุโรดะให้เป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศ ในช่วงต้นปี 

2556 โดยในเดือนเมษายน ธนาคารกลางญี่ปุ่น หรือ BOJ ได้ประกาศการดําเนินมาตรการการผ่อนคลายเชิงปริมาณ

โดยการเข้าซ้ือพันธบัตรรัฐบาล ทําให้เงินเยนอ่อนค่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งออกของประเทศ จากเหตุการณน้ั์นตลาด

ได้คาดการณ์ต่อการอ่อนค่าของค่าเงินเยน และประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ จาก

การที่เป็นฐานการลงทุนใหญ่แห่งหนึ่งของนักธุรกิจญี่ปุ่น ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น

ประเทศที่น่าสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก นอกเหนือจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากการกระตุ้นการบริโภคและ

การลงทุนของรัฐบาลรวมถึงการเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2556 ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สรอ. มีทิศทางอ่อนค่าลง

อย่างต่อเนื่อง จากการที่การเติบโตเศรษฐกิจของตลาดเกดิใหม่โดยเฉพาะประเทศจีนส่งสัญญาณชะลอตัวลง ทําให้

กระทบกับเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงรวมทั้งไทยด้วย ประกอบกับการคาดการณ์ต่อการลดทอนการเข้า

ซ้ือพันธบัตรของ FED หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ รวมทั้งประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศหลัก

ในยูโรโซน และญี่ปุ่น ที่ค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น นักลงทุนจึงทยอยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในประเทศพัฒนาแล้ว และลด

สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ของประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีพ้ืนฐานเศรษฐกิจอ่อนแอหรือชะลอ

ตัวลงโดยเฉพาะประเทศที่มีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด  หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง  งบประมาณขาดดุล  ซ่ึงประเทศ

ไทยก็อยู่ในข่ายดังกล่าวด้วย  นอกจากนี้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยในช่วงปลายปีก็เป็นอีกปัจจัย

ที่เพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงินบาท  

 ทั้งนี้ กองทุนได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎระเบียบ

ข้อบังคับของสํานักงาน กลต. และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคํานึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดย

คณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และมีการปรับกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยง 

ตามความเหมาะสม ซ่ึงช่วยลดผลกระทบในเชิงลบของความผันผวนของค่าเงิน 
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 เนื่องจากกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ ด้วย

เหตุน้ี การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย สถานการณ์ของตลาดทุน

และตลาดเงิน ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ ความม่ันคงของผู้ออกตราสาร สภาพคล่องของตราสาร และการ

บันทึกราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด จะเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนได้ลงทุน  

ความเส่ียงในการลงทุน ดังกล่าว เช่น 

 (1) ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk) ได้แก่ ความเสี่ยงจาก

การที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง: พิจารณาลงทุนในตราสารที่ออกโดยบริษัทที่มีความม่ันคง มีสถานะการเงินที่

ดีและ/หรือบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น 

 (2) ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) ได้แก่ ความเส่ียงที่เกิดจากความ

เปลี่ยนแปลง หรือความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนถืออยู่ โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือ

ภาวะตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง: พิจารณากระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพ้ืนฐานของ

ตราสาร และสภาวการณ์ของตลาด ณ ขณะนั้น รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดสัดส่วนที่เหมาะสมในการ

กระจายการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมและแต่ละรายบริษัท นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ความ

เส่ียงแบบ Value–at-Risk ร่วมด้วย เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินความเสียหายสูงสุดจากการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้น

ได้ (Potential Maximum Loss) 

 (3) ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) ซ่ึงเกิดขึ้นจากการที่กองทุนไม่สามารถ

จําหน่ายตราสารนั้นๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการลงทุนใน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่กองทุนลงทุน ซ่ึงไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ทําให้กองทุนมีความเส่ียงด้านสภาพคล่องของ

ตราสารที่กองทุนลงทุน 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องพอประมาณถึงมีสภาพ

คล่องสูงเพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ เพื่อกําหนดสัดส่วนการ

ลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทน และความเสี่ยงที่กําหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ

กองทุน สําหรับการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กองทุน

จะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารที่มีอายุใกล้เคียงกับโครงการ จึงทําให้ความเสี่ยงต่อสภาพคล่องของตราสารที่กองทุน

ลงทุนอยู่ในระดับต่ํามาก 

 (4) ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่

ตราสารอนุพันธ์น้ันอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ทําให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน

เนื่องจากกองทุนได้ดํารงสถานะเปิดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการพจิารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความ

เส่ียงจากการทีต่ราสารอนุพันธ์บางประเภทมีความเส่ียงมากกว่าการลงทุนตามปกติในหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้นหาก

การพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทําให้ค่าความเส่ียงสุทธิ (Net Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น ก็จะทํา

ให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากขึ้นได้ 
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 แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะกําหนดนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์ในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

นโยบายการลงทุน ซ่ึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมถึงควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไป

ตามนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบอย่างใกล้ชิด ตลอดจนจัดให้มีหน่วยงานและระบบที่เหมาะสมในการบริหารความ

เส่ียง โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเส่ียงแบบ Value-at-Risk ซ่ึงเป็นเครื่องมือทางสถิติที่ทําใหส้ามารถ

ประเมินความเสี่ยงในรูปแบบของค่าความน่าจะเป็น (Probability) ที่ใช้รูปแบบและความสัมพันธ์ทางสถิติในอดีตของ

ตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทําให้บริษัทจัดการสามารถประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (Potential 

Maximum Loss) ทั้งนี้ กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงทําหน้าที่ตรวจวัด ติดตาม ควบคุม

ความเส่ียง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้บริษัทจัดการมีระบบที่เหมาะสมใน

การบริหารความเสี่ยง จากการลงทุนในตราสารอนพัุนธ์ 

 (5) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk หรือ Exchange Risk) เนื่องจากกองทุน มีนโยบาย

ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนจึงอยู่ในรูปสกุลเงินต่างๆ ดังนั้น ความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจมีผลต่อการดําเนินงานของกองทุน โดยเฉพาะเมื่อมีการแปลงราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงิน

บาท 

 แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลาย

ประเทศ ซ่ึงทําให้กองทุนถือครองหลักทรัพย์เป็นสกุลเงินหลายสกุลเงินจึงเป็นการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ได้ส่วนหนึ่ง 

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ โดย

คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ลงทุน 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -77--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์  
 

 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทนุรายละเอียดการลงทนุ  (31 ธันวาคม 2556) 

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

      หลักทรัพย์   (บาท)   

หน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา   24,400,460.98 96.54

  ISHARES MSCI SPANIN INDEX FD EWPF 3,490 4,421,915.51 17.49

  ISHARES MSCI GERMANY INDEX EWGF 4,020 4,194,130.32 16.59

  SPDR S&P 500 ETF TRUST -SPY 2840215F 480 2,912,191.92 11.52

  ISHARES MSCI ITALY INDEX FD EWIF 3,840 1,966,584.96 7.78

  ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR IXCF 1,080 1,533,359.16 6.07

  WisdomTree Japan Hedged Equity F DXJUS 830 1,386,178.02 5.48

  ISHARES MSCI MEXICO EWWF 610 1,362,618.00 5.39

  ISHARES MSCI SWEDEN INDEX FD EWDF 960 1,129,934.88 4.47

  ISHARES MSCI FRANCE INDEX FD EWQF 1,200 1,121,499.00 4.44

  ISHARES MSCI SWITZERLAND IND EWLF 1,030 1,116,233.15 4.42

  ISHARES MSCI POLAND INVESTAB -EP B575DH0F 1,130 1,101,736.44 4.36

  ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 I -IN B42LT12F 1,400 1,081,224.90 4.28

  ISHARES MSCI CANADA EWCF 1,120 1,072,854.72 4.24

สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอปที่อ้างอิงกับดอกเบี้ย   (555,464.00) (2.20)

หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา     

เงินฝากธนาคาร     210,565.47 0.83

ทรัพย์สินอื่น     1,331,493.45 5.27

หนี้สินอื่น     (111,283.98) (0.44)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     25,275,771.91 100.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     7.7335 บาท

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคาํนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษิัทจัดการลงทุน (AIMC) 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -88--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท 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 ี

โกลบอล สมาร์ท ฟันด ์ 4.64 11.49 4.23 1.44 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) 10.91 21.12 29.44 34.55 

หมายเหตุ: 
(1) MSCI All Country World Index 

-  เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

  
การจ่ายเงินปันผล 

 สําหรับในรอบปีบัญชีที่ 8 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือ

หน่วยลงทุน ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 

  

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -99--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท 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 210,565.47 0.83 

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

(Investment Grade) - - 

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถ 

ลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือ - - 

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

  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับครายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน วามน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 

 

ผู้ออก 

 

ผู้ค้ํา/ 

ผู้รับรอง/ 

วันครบ 

กําหนด 

อันดับความ

น่าเชื่อถือ 

มูลค่า 

หน้าต๋ัว   

มูลค่า 

ตามราคาตลาด 

    ผู้สลักหลัง  TRIS FITCH (บาท) (บาท) 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกิรไทย - - - - - 

 

210,565.47 

  

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -1100--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์  
 

 

 

รายละเอียดค่ารายละเอียดค่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  

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

 ชื่อบริษัท ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) 472,787.30 86.34 

2 OCBC SECURITIES 72,398.85 13.22 

3 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 2,381.48 0.43 

 รวมค่านายหน้าทั้งหมด 547,567.64 100.00 

  
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)  1 833 2.13 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)  1 52 0.13 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) 17 0.04 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)  1 ไม่มี ไม่มี 

ค่าสอบบัญช ี 60 0.15 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 102 0.26 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2
 1,063 2.72 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -1111--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์  
 

 

 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ((SSoofftt  CCoommmmiissssiioonn))  

ด้วย บรษิัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จดัการกองทุน ได้รับขอ้มูลสารสนเทศ

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บรกิาร อันเนือ่งมาจากการใช้บรกิารของบุคคลดงักล่าว อาทิเชน่ บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม

เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงนิและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม 

และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจทีจ่ะทําการลงทุน รวมถงึขอ้มูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้รว่ม company visit เป็นต้น 

เพื่อประโยชนใ์นการจดัให้มกีารวิเคราะหก์ารลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวเิคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การ

วิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น การวเิคราะห์นโยบายของบริษทัของผู้ออก

ตราสารที่กองทนุจะไปลงทุน เป็นต้น รวมถงึเพื่อกําหนดระดบัความเส่ียงของตราสาร การวเิคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่า

จะได้รับการสรา้งกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดบัความปลอดภัยของเงินลงทุน    

จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เปน็ผู้ให้บรกิาร ดงันี ้

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

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

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

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

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

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

7. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ 26. OCBC Securities 

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

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

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

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

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

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

14. ธนาคารดอยซ์แบงก ์ 33. บล.ทิสโก้ จํากัด 

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

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

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

18. ธนาคารกสิกรไทย 37. ธนาคารยูโอบ ี

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

  

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -1122--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท 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 88 -1133--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท 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 - 

  
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 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 นายประวีร์  อัจจิมากุล 

 นายเกษมทัศน์  ทรรทรานนท ์

 นายฐิติรฐั  รัตนสิงห ์

 นายสุทยุต  เชือ้พานิช 

 ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ต่างประเทศ  ดร. ชาญวุฒิ  รุง่แสงมนูญ 

 และด้านอัตราแลกเปลี่ยน นางสาวกุลยา  วรรธนรียชาต ิ

 นางพัณณรัชต์  บรรพโต 

  
 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -1144--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้องรายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง  

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

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารออมสิน 

3 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

4 บริษัทเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟ คอร์ส จํากัด 

5 ไทยไพร์มฟันด์ ลิมิเต็ด 

6 บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จํากัด 

7 บริษัท เอ็มเอฟโฮลดิ้งส์ จํากัด 

8 บริษัทไทยเอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 48.99 

9 บริษัทเอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

10 บริษัทเอ็มเอฟซี เอสโก จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

11 บริษัท ท่ีปรึกษา เอ็มเอฟซี จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

12 ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี 

13 นายสดาวุธ  เตชะอุบล 

14 ดร.โชคชัย  อักษรนันท์ 

15 นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี 

16 ศ.พิเศษ วิศิษฎ์  วิศิษฎ์สรอรรถ 

17 ดร.ธัชพล  กาญจนกุล 

18 นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 

19 พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช 

20 นางอุไร  ร่มโพธิหยก 

21 นายสุวิชญ  โรจนวานิช 

22 นายกริช  อัมโภชน์ 

23 นายบุญชัย  โชควัฒนา 

24 นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา 

25 นางสาวประภา  ปูรณโชติ 

26 นางจิราพร  บุญวานิช 

27 นางพัณณรัชต ์ บรรพโต 

28 นางรจิตพร  มนะเวส 

29 นายทอมมี่  เตชะอุบล 

30 นางอภิรดี  พิชัยศรทัต 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -1155--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

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

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

31 นายชาคริต  พืชพันธ์ 

32 นางณัฐรา อิสรินทร์ 

33 นายกิตติคม  สุทธิวงศ์ 

34 นายเจริญชัย  เล็งศิริวัฒน์ 

35 นายณัฐวุฒิ  ธรรมจารี 

36 นางสาวสุพิกา  สมไทย 

37 นายสุริยะ  ปัตตพงศ์ 

38 นายโกเมน  นิยมวานิช 

39 นายชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ 

40 นายธงชัย  ต้ังสถาพรชัยกุล 

41 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรติ 

42 นายประสิทธ์ิ  พรปฏิมากร 

43 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชย์พงษ์ 

44 นายสุทยุต  เชื้อพานิช 

45 นายพิพัฒน์  นรานันทน์ 

46 นางสุวรรณา  วัฒนลี 

47 นายอภิรักษ์  พุ่มกลิ่น 

48 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 

49 นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศมี 

50 นายสมเมธ  รังคกูลนุวัฒน์ 

51 นางรุ่งลักษมี  วิวัฒน์สุจริตกุล 

52 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 

53 พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว 

54 นายธีร์ภัทร  สูตะบุตร 

55 นายวิชชุ  จันทาทับ 

56 นางสาวชนิดา  ชฎาวัฒน์ 

57 นางสุทรรศิกา  คูรัตน์ 

58 นางวรลักษม์  เสน่ห์ลักษณา 

59 นางวรวรรณ  เลาหะพลวัฒนา 

60 นายโทมัส  จอห์นสตั้น สมิท จูเนียร์ 

  

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -1166--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

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

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

61 นายประวีร์  อัจจิมากุล 

62 นายคณิน  นามโคตร 

63 นายเกษมทัศน์  ทรรทรานนท์ 

64 นางสาวกุลยา  วรรธนรียชาติ 

65 นายฐิติรัฐ  รัตนสิงห์ 

66 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว 

67 นายประเสริฐ  จลุชีวะ 

68 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัท ซิเลซติการ (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว 

69 นายประยูร  เลิศสงวนสินชัย 

70 หุ้นสามัญ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 

71 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2555 

72 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/4ปี/2555 

73 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2556 

74 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/55 

75 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/3ปี/2553 

76 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2554 

77 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/363/55 

78 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/182/56 

79 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/56 

80 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 17/182/56 

81 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.68/14/54 

82 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2ปี/2555 

83 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

84 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 

85 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส ์

86 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

87 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

88 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์โกรท 

89 หุ้นบริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ 

90 หุ้นบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด 

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -1177--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์  
 

 

 

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

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

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

91 หุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

92 หุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

107 

 

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

ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

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

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

110 

 

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

ครั้งที่ 1/2553 ชดุท่ี1ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2556 

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

112 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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