
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2558 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีดเอ็มเอฟซี  โกลบอล โกลบอล สมาร์ทสมาร์ท  ฟันด์ฟันด์  
  ((MMGGSS))  
  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  มกราคมมกราคม  22555588  ––  330 0 มิถุนายน มิถุนายน 25525588  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล เปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ทสมาร์ท  ฟันด์ฟันด์  
 

  
  
สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมารท์ ฟนัด์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ สําหรับระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 
มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของ
ท่าน โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -22--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล เปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ทสมาร์ท  ฟันด์ฟันด์  
 

  
  
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรบัรอสําหรบัรอบหกเดือนบหกเดือน  ต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 มกราคมมกราคม  22555588  ถึงวันที่ถึงวันที่  3030  มิถุนายนมิถุนายน  22555588  

ดัชนี MSCI AC World ซ่ึงประกอบไปด้วย ดัชนีตลาดหุ้นของสหรัฐฯ 51.5%, ญี่ปุ่น 7.9%, อังกฤษ 7%, 
ฝร่ังเศส 3.4%, แคนาดา 3.2% และอื่นๆ อีก 27% ได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 2.7% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 นําโดยดัชนี 
Nikkei 225 ญี่ปุ่น +16% และ CAC 40 ฝร่ังเศส +12%  โดยมีเหตุการณ์ที่สําคัญสรุปได้ดังน้ี  

1) มาตรการผ่อนคลายทางการเงิน (Monetary Easing) อย่างต่อเน่ืองของธ.กลาง ญี่ปุ่น (BOJ) และ 
ธ.กลางยุโรป (ECB) ที่พ่ึงประกาศการใช้มาตรการ QE อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม น้ันได้ส่งผลทําให้

ค่าเงินเยน และยูโร ได้มีการอ่อนค่ากว่า 2.3% และ 7.9% ตามลําดับในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ซ่ึงเป็นการอ่อนค่า
มาอย่างต่อเน่ืองจากปี 2557 ซ่ึงการอ่อนค่าของทั้งสองสกุลเงินยังคงส่งผลเชิงบวกต่อภาคการผลิต และส่งออก และ
เพ่ิมกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนให้กับบริษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่ โดยระดับ EPS ของตลาดหุ้นทั่วยุโรป โดยเฉพาะเยอรมนี 
ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่กลางปี 2557 และดัชนีตลาด Nikkei 225 ของญี่ปุ่นที่ผลกําไรขยายตัว
ต่อเน่ืองมาเป็นปีที่สาม ซ่ึงปัจจัยดังกล่าว ได้ส่งผลทําให้นักวิเคราะห์ในตลาดยังคงปรับประมาณการณ์ผลกําไรของ
บริษัท และดัชนีตลาดในอนาคตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

2) ตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะในยุโรปที่มีการฟ้ืนตัวมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ อาทิ (1) ตัวเลขการว่างงาน
ของยูโรโซนใน 1Q2015 ที่ได้ปรับตัวลงสู่ระดับต่ําสุดในรอบ 3 ปี ที่ 9.41%, ดัชนีภาคการผลิต Eurozone 
Manufacturing PMI ได้มีการขยายตัวต่อเน่ืองเป็นไตรมาสที่สาม และยอดค้าปลีกของยูโรโซนที่มีการขยายตัวสูงสุด
ในรอบ 7 ปี เช่นเดียวกับ ตัวเลขการว่างงานของญี่ปุ่นที่ได้ปรับตัวลงสู่ระดับ 3.5% ซ่ึงเป็นระดับต่ําที่สุดนับตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1997    

3) ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2558 ของตลาดสหรัฐฯ และยุโรป ที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ จากฐานข้อมูล
ของ Bloomberg  ผลกําไรของ S&P500 โดยเฉล่ียดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ 6.7% และดีกว่าคาดในทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรม ส่วนผลกําไรของดัชนี Bloomberg 500 ดีกว่าคาด 12.6% โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร และกลุ่มค้าปลีก 
ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีต่ํากว่าคาดการณ์ 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ, ผลประกอบการบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้น และมาตรการทางการเงิน (Monetary Easing) 
อย่างต่อเน่ือง ของตลาดการเงินใน Developed Market น้ันยังคง เป็นปัจจัยสําคัญที่ยังคงทําให้ดัชนี MSCI AC 
World ยังคงมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
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ภาวะตลาดอัตราแลกเปล่ียน 
การเคล่ือนไหวของค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สรอ. ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2558 มีการเคล่ือนไหว

ในทิศทางที่อ่อนค่าจากระดับ 32.85 บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ 30 ธันวาคม 2557 มาอยู่ที่ 33.79 บาทต่อดอลลาร์
สรอ. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 หรืออ่อนค่า 2.86% 

ค่าเงินบาทในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2558 ค่าเงินบาทอ่อนค่าภายหลัง ธปท. ได้ประกาศลดอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบายลง 25 bps ในการประชุมในเดือนมีนาคมและเมษายนติดต่อกัน เท่ากับระดับ 1.50% ต่อปี เพ่ือ
กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในช่วงเดือนก่อนการประชุม ธปท. ในเดือนเมษายน ค่าเงินบาทได้มีแนวโน้มแข็ง
ค่าเม่ือเทียบกับส้ินปี 2557 เน่ืองมาจากราคานํ้ามันในตลาดโลกท่ีอ่อนค่าลง กอปรกับยอดนําเข้าที่ลดลง ส่งผลให้ไทย
ได้รับผลประโยชน์ด้านดุลการค้า นอกจากน้ันแล้ว เงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหน้ีอย่างต่อเน่ือง จาก
ผลตอบแทนที่น่าสนใจ ในภาวะท่ีอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกอยู่ในระดับต่ํา กอปรกับเศรษฐกิจประเทศไทยค่อนข้างมี
เสถียรภาพหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามภายหลังการลดอัตราดอกเบ้ียคร้ังที่ 2 ในการประชุมเดือนเมษายน นักลงทุนได้ทําการขายสินทรัพย์ทั้ง
ตลาดตราสารหน้ีและตราสารทุน อีกทั้งมีกระแสเงินทุนการจ่ายเงินปันผลรวมถึงส่งผลกําไรกลับต่างประเทศ สําหรับ
นักลงทุนและผู้ประกอบการชาวต่างชาติ ทั้งน้ีในการประชุมคณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐฯ ความเห็นส่วน
ใหญ่มีแนวโน้มที่ขะขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีน้ี ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงตามค่าเงินในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค 

ทั้งน้ี กองทุนได้ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของสํานักงาน กลต. และ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคํานึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
คณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และมีการปรับกลยุทธ์ในการป้องกันความเส่ียง 
ตามความเหมาะสม ซ่ึงช่วยลดผลกระทบในเชิงลบของความผันผวนของค่าเงิน 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -44--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล เปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ทสมาร์ท  ฟันด์ฟันด์  
 

  
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((3300  มิถุนายนมิถุนายน  22558558))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย์   (บาท)   
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ 20,733,889.67 96.56 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา         

ISHARES MSCI GERMANY INDEX                    EWGF 2,050 1,929,976.27 8.99 
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD                   EWJF 2,810 1,215,516.30 5.66 
ISHARES MSCI SWITZERLAND INDEX EWLF 1,130 1,249,669.26 5.82 
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM INDEX EWUF 1,690 1,041,489.54 4.85 
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH                 IWFF 870 2,908,731.62 13.55 
ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 I -INDY            B42LT12F 1,100 1,109,143.73 5.17 
ISHARES S&P MIDCAP 400                        IJHF 410 2,076,455.10 9.67 
ISHARES S&P SMALLCAP 600                      IJRF 440 1,751,451.61 8.16 
NASDAQ-100 TRUST SERIES 1 -QQQQF          QQQQF 840 3,037,053.40 14.14 
SPDR EURO STOXX 50 FUND                       FEZF 580 733,083.02 3.41 
SPDR S&P 500 ETF TRUST -SPY                   2840215F 380 2,641,434.26 12.30 
WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY 
FUND -HEDJUS  HEDJUS 500 1,039,885.56 4.84 

สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป     (496,744.00) (2.31) 
ท่ีอ้างอิงกับดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
เงินฝากธนาคาร     76,279.75 0.36 
ทรัพย์สินอื่น     2,210,428.23 10.29 
หนี้สินอื่น     (1,050,293.01) (4.89) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     21,473,560.63 100.00 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     6.8439 บาท 

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน (AIMC) 

 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -55--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล เปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ทสมาร์ท  ฟันด์ฟันด์  
 

 
 

ผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมผลการดําเนนิงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนนิงานย้อนหลัง 
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 

3 เดือน 
(31 มี.ค. 58) 

6 เดือน 
(30 ธ.ค. 57) 

1 ปี 
(30 มิ.ย. 57) 

3 ปี 
(29 มิ.ย. 55) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 
โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ -0.86 2.66 -5.25 1.75 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) 2.80 3.81 2.97 14.74 

หมายเหตุ: 
(1) MSCI All Country World Index   
(2) ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกินหนึ่งปีนั้นแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  

  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -66--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล เปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ทสมาร์ท  ฟันด์ฟันด์  
 

  
  
รายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตรรายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนาสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันที่ณ วันที่  30 30 มิถุนายนมิถุนายน  22558558  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
    (บาท)   

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

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 76,279.75 0.36 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) - - 

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถ 
ลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือ - - 

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

  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้คํ้า/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ 
กําหนด 

อันดับความ
น่าเช่ือถือ 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว 

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 

  ผู้สลกัหลัง   (บาท) (บาท) 

เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย   - - AA -           76,279.75  
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ตารางรายละเอียดค่านายตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์หน้าซ้ือขายหลักทรัพย์  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่11  มกรามกราคมคม  22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3030  มิถุนายนมิถุนายน  25582558  

 ชื่อบริษัท 
ค่านายหน้า 

(บาท) 
อัตราส่วนค่านายหน้า 

ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 
1 บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) 60,722.60 64.86 
2 บมจ.หลักทรัพย์ คันทร่ีกรุ๊ป 32,893.53 35.14 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 93,616.13 100.00 

  
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม ((PPoorrttffoolliioo  TTuurrnnoovveerr  RRaattiioo::  PPTTRR))**  

ระหว่างระหว่างวันที่วันที่  11  มกราคม มกราคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 มิถุนายน มิถุนายน 25582558  

 PTR  =  2.1023 เท่า    

* ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซ่ึงคํานวณจากมูลค่าท่ีต่าํกวา่ระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรัพย์สนิ ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา 
หารด้วยมลูค่าทรพัย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกัน  
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรบัรอบระยะเสําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่วลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่11  มกราคม มกราคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 มิถุนายน มิถุนายน 25582558  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 232.57 1.0830 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1 4.65 0.0220 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 4.65 0.0220 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) 2.33 0.0110 
ค่าสอบบัญช ี 35.75 0.1660 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 108.79 0.5070 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 388.74 1.8110 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน ((SSoofftt  CCoommmmiissssiioonn))  

ด้วยบรษิัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จดัการกองทุน ได้รับขอ้มูลสารสนเทศ
เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บรกิาร อันเนือ่งมาจากการใช้บรกิารของบุคคลดงักล่าว อาทิเชน่ บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงนิและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม 
และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจทีจ่ะทําการลงทุน รวมถงึขอ้มูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้รว่ม company visit เป็นต้น 
เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มกีารวิเคราะหก์ารลงทุนที่เหมาะสม  ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ  (Quantitative)  เช่น  การ
วิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น  และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษทัของผู้ออก
ตราสารที่กองทนุจะไปลงทุน เป็นต้น รวมถงึเพื่อกําหนดระดบัความเส่ียงของตราสาร การวเิคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่า
จะได้รับการสรา้งกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทุน  จึง
ขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บรกิาร ดงันี้ 
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. ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร์ด 
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. ธนาคารเอชเอสบซีี 36. บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากดั 
18. ธนาคารกสิกรไทย 37. ธนาคารยูโอบ ี
19. บมจ.หลักทรพัย์ กสิกรไทย 38. บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) 
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 บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจไดร้บัอภินันทนาการอื่น 
ซึ่งอาจเป็นบริการหรอืทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว 
อาทิเช่น การจดัสัมมนาเพื่อใหข้้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดินทางไปศึกษาวิธีปฏิบัติงานอนัเป็นประโยชนต์่อการบริหาร
จัดการกองทุน การจดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่ือสาร และอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่ป็นเครื่องมือ
ในการส่งขอ้มูลการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติต่างๆ เป็นต้น อันเป็นประโยชน์ที่มี
มูลค่าในทางเศรษฐกิจตอ่กองทุน  จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ 
ที ่

รายช่ือผู้ให้บริการ 
 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 
ประโยชน์ในการรับสิทธ ิ

1 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากดั Conference ได้รับขอ้มูลเพื่อนํามาใช้ในการลงทุน 
ในตลาด Asia 

2 บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด Group 
presentation 

ได้รับขอ้มูลเพื่อนํามาใช้ในการลงทุน 
ในตลาด Asia+Asean 

3 บมจ.หลักทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) 

Small group ได้รับขอ้มูลเพื่อนํามาใช้ในการลงทุน 
ในตลาด Asean และข้อมูลประกอบ 
การตดัสินใจในบริษทัจดทะเบยีน 

4 บมจ.หลักทรพัย์ โนมูระ Small group ได้รับขอ้มูลเพื่อนํามาใช้ในการลงทุน 
ในตลาด Asean 

5 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากดั Conference ได้รับขอ้มูลประกอบการพิจารณา 
การลงทุนใน FX 

6 บมจ.หลักทรพัย์ ธนชาต Conference ได้รับขอ้มูลประกอบการลงทุน 
ในหุ้นกลุ่มธนาคาร 
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งบดุลงบดุล  

ณ วันที่ณ วันที่  30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25582558  
 สินทรัพย์ หน่วย  :  บาท 
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 20,733,889.67 

(ราคาทุน  20,848,682.29 บาท) 
เงินฝากธนาคาร  1,123,546.53 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (268,752.66) 
ลูกหนี้ 
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 113,203.99 
จากการขายเงินลงทุน 823,698.27 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีและสินทรัพย์อ่ืน 0.00 
ลูกหนี้อ่ืนๆ 0.00 936,902.26 
รวมสินทรัพย์ 22,525,585.80 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 976,592.03 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 73,141.44 
ภาษี หัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย 2,291.70 
รวมหนี้สิน 1,052,025.17 
สินทรัพย์สุทธิ 21,473,560.63 

สินทรัพย์สุทธิ: 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 10 บาท) 30,460,354.04 
กําไรสะสม 

บัญชีปรับสมดุล 14,220,262.12 
 กําไรสะสมจากการดําเนินงาน  (23,207,055.53) (8,986,793.41) 
สินทรัพย์สุทธิ 21,473,560.63 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 6.8439 
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 3,137,608.4923 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1122--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล เปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ทสมาร์ท  ฟันด์ฟันด์  
 

   
  
งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหรบัรอบระยะเวลาสําหรบัรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 มกรามกราคมคม  22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3030  มิถุนายนมิถุนายน  25582558  ((งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  
 หน่วย : บาท 
รายได้จากการลงทุน 
รายได้จากเงินปันผล 158,977.04 
รายได้ดอกเบี้ย 144.68 
รายได้อ่ืน 0.00 
รวมรายได้ 159,121.72 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 232,567.26 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 4,651.31 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 4,651.31 
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 35,752.78 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 111,118.66 
รวมค่าใช้จ่าย 388,741.32 
กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ (229,619.60) 
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (502.29) 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนและสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 868,636.26 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น (259,429.77) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (196,999.56) 
รวมกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม่เกิดขึ้น 412,206.93 
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 182,085.04 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1133--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล เปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ทสมาร์ท  ฟันด์ฟันด์  
 

  
  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 330 0 มิถุนายนมิถุนายน  25582558  

    จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ 
    (บาท) มูลค่าเงินลงทุน 
หน่วยลงทุน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
SPDR S&P 500 ETF TRUST -SPY             380           2,641,434.26  12.74 
ISHARES MSCI GERMANY INDEX          2,050           1,929,976.27  9.31 
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD          2,810           1,215,516.30  5.86 
ISHARES MSCI SWITZERLAND IND          1,130           1,249,669.26  6.03 
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM          1,690           1,041,489.54  5.02 
SPDR EURO STOXX 50 FUND             580              733,083.02  3.54 
WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY             500           1,039,885.56  5.02 
ISHARES S&P MIDCAP 400             410           2,076,455.10  10.01 
ISHARES S&P SMALLCAP 600             440           1,751,451.61  8.45 
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH             870           2,908,731.62  14.03 
NASDAQ-100 TRUST SERIES 1 -QQQQF             840           3,037,053.40  14.65 
ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 I -IN          1,100           1,109,143.73  5.35 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 20,848,682.29  บาท)        20,733,889.67  100.00 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

  
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1144--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล เปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ทสมาร์ท  ฟันด์ฟันด์  
 

  
  
รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่ต้ังแต่วันที ่1 1 มกราคม มกราคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 มิถุนายน มิถุนายน 25582558  

รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม 
บริษทัหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

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

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชีการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชี  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่ต้ังแต่วันที ่1 1 มกราคม มกราคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 มิถุนายน มิถุนายน 25582558  

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
รายรายชื่อผู้จัดการกองทุนชื่อผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันที่วันที่  30 30 มิถุนายนมิถุนายน  22555588  

ผู้จัดการกองทุน 
ผู้จัดการกองทนุในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ คุณประวีร์  อัจจิมากุล 
 คุณเกษมทัศน์  ทรรทรานนท์ 
 คุณฐิติรัฐ  รัตนสิงห์ 
ผู้จัดการกองทนุในส่วนตราสารหน้ีต่างประเทศ ดร. ชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ   
และด้านอัตราแลกเปล่ียน คุณกุลยา  วรรธนรียชาติ 
 คุณพัณณรัชต์  บรรพโต 

  





      
  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ช้ันจี และชั้น 21-23  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0-2649-2000  โทรสาร 0-2649-2100     

www.mfcfund.com 

เพื่อนสนิททางการลงทุน 
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