
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานประจําปี 2557 

  กองทุนกองทุนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล  ทเวนต้ีทเวนต้ี  
  ((II‐‐2200))  
  สําหรับรอบปีบัญชีที่ สําหรับรอบปีบัญชีที่ 88  ตั้งแตวั่นที่ ตั้งแตวั่นที่ 11  กันยายนกันยายน  2557 2557 ––  31 31 สิงหาคม สิงหาคม 25525588  
 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -11--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ีเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ี  
 

  
  
สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนต้ี 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานประจําปี 2557 ของกองทุนเปิด 
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนตี้  สําหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558  มายัง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนทกุท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน 
โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -22--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ีเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ี  
 

  
  
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ 1 1 กันยกันยายนายน  25572557  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3311  สิงหสิงหาคมาคม  25525588  

รายงานภาวะตลาดตราสารทุนเอเชีย 
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Index (มีนํ้าหนักในการลงทุนในตลาดญ่ีปุ่น 44%, ออสเตรเลีย 12%, จีน 

12%, เกาหลีใต้ 8%, ไต้หวัน 7% และอื่นๆ 17%) ปรับตัวลดลง 12.1% ในรอบระยะเวลา 1 กันยายน 2557 ถึง 31 
สิงหาคม 2558 สู่ระดับ 130 จุด นําโดยการปรับตัวลดลงของตลาด Hang Seng ฮ่องกง -12.4%, ASX200 
ออสเตรเลีย -7.5%, และ KOSPI เกาหลีใต้ -6% ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาที่สําคัญได้ 2 ช่วงคือ  

1) เดือนกันยายน 2557 – เมษายน 2558 ดัชนีปรับตัวเพ่ิมขึ้น 4% โดยได้ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 8 ปีใน
กลางเดือนเมษายน หลังจากที่ทางรัฐบาลจีนได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ โดยจะเร่ิมมีการผ่อนคลาย
นโยบายทางการเงินและการเร่งเบ่งจ่ายงบประมาณเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ซ่ึงถือเป็นการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ 
หลังจากที่รัฐบาลจีนได้ใช้นโยบายเข้มงวดทางการเงินมาโดยตลอดเพ่ือสกัดกั้นภาวะเงินเฟ้อ และฟองสบู่ในภาคอสัง
หาฯ โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ธ.กลางจีนได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 1 ปีลง 2 คร้ัง จากระดับ 6% ลงสู่ระดับ 
5.35% และปรับลดระดับ Required Deposit ratio ของธนาคารลงจาก 20 เป็น 18.5% เช่นเดียวกับนโยบายอ่ืนๆ 
เพ่ือลดปัญหาสภาพคล่องตรึงตัวในระบบสินเช่ือ นอกจากน้ี ทางรัฐบาลจีนได้ปรับลดคาดการณ์ GDP ของจีนในปี 
2558 จาก 7.5% เป็น 7.0% ซ่ึงได้เพ่ิมความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน นอกจากน้ี การที่ธ.กลาง
ยุโรป (ECB) ที่พ่ึงเร่ิมมาตรการ QE เช่นเดียวกับธ.กลางญี่ปุ่น และอัตราดอกเบ้ียที่อยู่ในระดับต่ําทั่วโลก ได้ทําให้นัก
ลงทุนมีการเพ่ิมนํ้าหนักการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในเอเชีย  

2) แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558 ดัชนีได้มีการปรับตัวลดลงกว่า 15.3% 
โดยเฉพาะดัชนี Hang Seng ที่ปรับตัวลดลงกว่า 23% ซ่ึงปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นจีน A-shares (เซ่ียงไฮ้ และเซิน
เจิ้น) หลังจากที่ตลาดหุ้นจีนได้ขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในรอบ 7 ปีในเดือนมิถุนายน ก่อนที่ตลาดหุ้นจะมีการปรับตัวลดลง
กว่า 38% จากจุดสูงสุดจนถึงส้ินเดือนสิงหาคม 2558 หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์จีนได้เร่ิมทําการจํากัดปริมาณการ
ปล่อยวงเงิน margin หลังจากที่จํานวน margin loan ในตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับเพ่ิมสูงขึ้นกว่า 5.5 เท่าจากปี 2557 
ซ่ึงแรงเทขายของนักลงทุน และการ Force Selling ของนักลงทุนในบัญชี margin เช่นเดียวกับตัวเลขเศรษฐกิจและ
ผลประกอบการที่ชะลอตัวลงน้ันยังคงทําให้ตลาดหุ้นจีน และในเอเชียยังได้รับผลกระทบ 

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -33--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ีเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ี  
 

 
 
ภาวะตลาดอัตราแลกเปล่ียน  
การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สรอ. นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 – สิงหาคม 2558 มีการ

เคล่ือนไหวในทิศทางที่อ่อนค่าจากระดับ 31.92 บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ 31 สิงหาคม 2557 มาอยู่ที่ 35.82 บาทต่อ
ดอลลาร์สรอ. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 หรืออ่อนค่าประมาณ 12.22%   

ค่าเงินบาทในเดือนกันยายน ถึงธันวาคม เคล่ือนไหวในทิศทางอ่อนค่าลง 32.90 บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เน่ืองจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างโดดเด่น ทําให้นักลงทุน
คาดการณ์การปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ปกติเร็วมากขึ้น จึงมีการเข้าซ้ือเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเน่ือง  อีกทั้งค่าเงิน
ยูโรและเยนอ่อนค่า จากการดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลาง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า
ขึ้น ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สรอ. จึงมีทิศทางอ่อนค่า             

ค่าเงินบาทในเดือนมกราคม – สิงหาคม 2558 ค่าเงินบาทอ่อนค่าภายหลัง ธปท. ได้ประกาศลดอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบายลงคร้ังละ 25 bps ในการประชุมในเดือนมีนาคมและเมษายนติดต่อกัน เท่ากับระดับ 1.50% ต่อปี 
เพ่ือกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในช่วงเดือนก่อนการประชุม ธปท. ในเดือนเมษายน ค่าเงินบาทได้มีแนวโน้ม
แข็งค่าเม่ือเทียบกับส้ินปี 2557 เน่ืองมาจากราคานํ้ามันในตลาดโลกท่ีอ่อนค่าลง กอปรกับยอดนําเข้าที่ลดลง ส่งผลให้
ไทยได้รับผลประโยชน์ด้านดุลการค้า นอกจากน้ันแล้ว เงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหน้ีอย่างต่อเน่ือง จาก
ผลตอบแทนที่น่าสนใจ ในภาวะท่ีอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกอยู่ในระดับต่ํา กอปรกับเศรษฐกิจประเทศไทยค่อนข้างมี
เสถียรภาพหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามภายหลังการลดอัตราดอกเบ้ียคร้ังที่ 2 ในการประชุมเดือนเมษายน นักลงทุนได้ทําการขายสินทรัพย์ทั้ง
ตลาดตราสารหน้ีและตราสารทุน อีกทั้งมีกระแสเงินทุนการจ่ายเงินปันผลรวมถึงส่งผลกําไรกลับต่างประเทศ สําหรับ
นักลงทุนและผู้ประกอบการชาวต่างชาติ ทั้งน้ีในการประชุมคณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐฯ ความเห็นส่วน
ใหญ่มีแนวโน้มที่ขึ้นอัตราดอกเบ้ียภายในปีน้ี ทั้งน้ีในเดือนสิงหาคม ธนาคารกลางจีนประกาศลดค่าเงินหยวน เพ่ือ
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ นักลงทุนกังวลว่าปัจจัยดังกล่าวอาจสร้างความลําบากในการเร่ิมใช้นโยบายการเงิน
แบบเข้มงวดของ FED ส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกลดการถือครองสินทรัพย์เส่ียง ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงตาม
ค่าเงินในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค 

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

 
 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -44--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ีเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ี  
 

 
  

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((31 31 สิงหาสิงหาคมคม  25582558))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย์   (บาท)   
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 39,631,625.80 79.03 
หุ้นสามัญ     5,883,736.74 11.73 
ประเทศญี่ปุ่น 

FINANCIALS 
JAPAN EXCHANGE GROUP INC 8697JT 2,400 2,680,903.01 5.35 

INDUSTRIALS 
TAISEI CORP 1801JT 13,000 3,157,862.60 6.30 

ประเทศสิงคโปร์ 
ENERGY 

NOBLE GROUP LTD-B01CLC3F                     B01CLC3F 3,253 44,971.13 0.09 
หน่วยลงทุน     33,747,889.06 67.30 
ประเทศญี่ปุ่น 

NOMURA ETF-NIKKEI 225 EXCHANGE 
TRADED FUND 1321JT 800 4,546,187.38 9.07 

สหรัฐอเมริกา 
ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 I -INDY            B42LT12F 7,600 7,525,339.96 15.01 
MARKET VECTORS INDIA SMALL-CAP INDEX ETF SCIFUS 1,800 2,650,576.19 5.29 
ISHARES MSCI TAIWAN ETF EWTF 5,500 2,623,447.58 5.23 
ISHARES MSCI HONG KONG ETF EWHF 3,700 2,582,987.61 5.15 
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF EWAF 7,000 4,803,949.85 9.58 

สหราชอาณาจักร 
ISHARES MSCI INDIA ETF INDAUS 7,400 7,515,592.29 14.99 

ฮ่องกง 
ISHARES S&P BSE SENSEX INDIA INDEX ETF 2836HK 18,000 1,499,808.20 2.99 

สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป     (5,574.09) (0.01) 
ท่ีอ้างอิงกับดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
เงินฝากธนาคาร     6,524,699.12 13.01 
ทรัพย์สินอื่น     11,402,969.80 22.74 
หนี้สินอื่น     (7,406,331.83) (14.77) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     50,147,388.78 100.00 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     7.9300 บาท 

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน (AIMC) 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -55--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ีเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ี  
 

  
  

ผลการดําเนนิงานย้อนหลังผลการดําเนนิงานย้อนหลัง  

ผลการดําเนนิงานสิ้นสุด  
ณ วันที ่31 สิงหาคม 2558 

3 เดือน 
(31 พ.ค. 58) 

6 เดือน 
(28 ก.พ. 58) 

1 ปี 
(31 ส.ค. 57) 

3 ปี 
(31 ส.ค. 55) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี  
อินเตอรเ์นชั่นแนล ทเวนต้ี -7.47 1.82 6.20 3.99 
เกณฑ์มาตรฐาน (1) -8.74 -0.28 2.39 10.69 

หมายเหตุ: 
(1) MSCI All Country Asia Index 
(2) ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกินหนึ่งปีนั้นแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี   
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

  
การจ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผล  

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ี มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -66--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ีเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ี  
 

 
 

รายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนรายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 31 31 สงิหาสงิหาคมคม  25582558  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
    (บาท)   

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

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 6,524,699.12 13.01 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) - - 

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

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

  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้ค้ํา/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ 
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

มูลค่า 
หน้าต๋ัว   

มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

    ผู้สลักหลัง     (บาท) (บาท) 
เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย   - -  AA -  6,524,699.12  

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -77--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ีเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ี  
 

 
 

รายละเอียดค่ารายละเอียดค่านนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์  

สําหรบัรอบปบีัญชีสําหรบัรอบปบีัญชี  ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่  11  กันยายนกันยายน  25572557  ถึงวันที่ถึงวันที่  3131  สิงหสิงหาคมาคม  22555588  

 ชื่อบริษัท ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) 557,945.70 77.70 
2 Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd. 82,323.09 11.46 
3 บมจ.หลักทรัพย์ คันทร่ีกรุ๊ป 66,130.36 9.21 
4 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 11,689.03 1.63 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 718,088.16 100.00 

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

ระหว่างระหว่างวันที่วันที่  11  กันยายน กันยายน 25572557  ถึงวันที่ถึงวันที่  31 31 สิงหสิงหาคม าคม 22555588  

 PTR  =  4.2151 เท่า    

* ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซ่ึงคํานวณจากมูลค่าท่ีต่าํกวา่ระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรัพย์สนิ ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา 
หารด้วยมลูค่าทรพัย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกัน  

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -88--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ีเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ี  
 

 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรบัรอบปบีัญชีสําหรบัรอบปบีัญชี  ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่  11  กันยายน กันยายน 25572557  ถึงวันที่ถึงวันที่  31 31 สิงหาคม สิงหาคม 22555588  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 912 1.61 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1 36 0.06 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 635 1.12 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าประกาศแจง้ความ 1 38 0.07 
ค่าสอบบัญช ี 80 0.14 
ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 1 31 0.06 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 1,732 3.06 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
 
 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -99--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ีเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ี  
 

 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน จากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน ((SSoofftt  CCoommmmiissssiioonn))  

ด้วย บรษิัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จดัการกองทุน ได้รับขอ้มูลสารสนเทศ
เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บรกิาร อันเนือ่งมาจากการใช้บรกิารของบุคคลดงักล่าว อาทิเชน่ บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงนิและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม 
และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจทีจ่ะทําการลงทุน รวมถงึขอ้มูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้รว่ม company visit เป็นต้น 
เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มกีารวิเคราะหก์ารลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวเิคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การ
วิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น การวเิคราะห์นโยบายของบริษทัของผู้ออก
ตราสารที่กองทนุจะไปลงทุน เป็นต้น รวมถงึเพื่อกําหนดระดบัความเส่ียงของตราสาร การวเิคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่า
จะได้รับการสรา้งกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดบัความปลอดภัยของเงินลงทุน    
จึงขอเปิดเผยรายช่ือบุคคลที่เปน็ผู้ให้บรกิาร 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 เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) 
  
  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -1100--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ีเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ี  
 

 
 
 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 บมจ.หลักทรพัย์ ธนชาต สัมมนา,  
Site visit 

 

ได้รับขอ้มูลในการลงทุนในตลาดเวียดนาม,  
ได้เห็นสถานที่และข้อมูลบริษทัเพื่อ
ประกอบการลงทุน 

2 เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ เอ็น เอ สัมมนา ได้รับขอ้มูลในการลงทุนในตลาดเวียดนาม 
3 บมจ.หลักทรพัย์ ยูโอบี เคย์เฮยีน 

(ประเทศไทย) 
Group meeting 

 
ได้รับขอ้มูลในการลงทุนในบรษิทั 
 

4 บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) Group meeting ได้รับขอ้มูลในการลงทุนในบรษิทั 
5 บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) Site visit 

 
ได้เห็นสถานที่และข้อมูลบริษทั 
เพื่อประกอบการลงทุน 

6 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สัมมนา ได้รับขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน 
7 บล.ไทยพาณิชย ์จํากัด one on one 

meeting 
ได้รับขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน 
 

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -1111--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ีเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ี  
 

 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสยีงได้
ทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.mfcfund.com  ในเมนู “เก่ียวกับ MFC” 

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชี  

สําหรบัรอบปบีัญชี สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่  11  กันยายน กันยายน 25572557  ถึงวันที่ถึงวันที่  31 31 สิงหาคม สิงหาคม 22555588  

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 1 ใน ใน 33  

ณ ณ วันที่วันที่  3311  สิงหสิงหาคมาคม  25582558  

รายละเอยีด 
- ไม่ม ี- 

  
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรายชื่อผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันที่วันที่  3311  สิงหาคม สิงหาคม 25582558  

ผู้จัดการกองทุน 
ผู้จัดการกองทนุในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ คุณสุทยุต  เชื้อพานิช 
 คุณเกษมทัศน ์ ทรรทรานนท ์
 คุณฐิติรัฐ  รัตนสิงห ์
 คุณชุติมณฑน์  เชาวรัตน ์
 คุณพัณณรัชต ์ บรรพโต 
ผู้จัดการกองทนุในส่วนตราสารหน้ีต่างประเทศ ดร.ชาญวุฒ ิ รุ่งแสงมนูญ 
และด้านอัตราแลกเปล่ียน คุณกุลยา  วรรธนรียชาต ิ
 คุณพัณณรัชต ์ บรรพโต 

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -1122--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ีเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ี  
 

 
 

รายชื่อบุคคลท่ีเรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องก่ียวข้อง  

สําหรบัรอบปบีัญชี สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่ต้ังแต่วันที่วันที่  11  กันยายน กันยายน 25572557  ถึงวันที่ถึงวันที่  31 31 สิงหาคม สิงหาคม 22555588  

 รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
2 ธนาคารออมสิน 
3 บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) 
4 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
5 บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปแมนท์ จํากัด (มหาชน) 
6 บริษัทเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟ คอร์ส จํากัด 
7 บริษัท ไทยเรทต้ิงแอนด์อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จํากัด 
8 บริษัท เอ็มเอฟโฮลด้ิงส์ จํากัด 
9 บริษัทไทยเอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 48.99 

10 บริษัทเอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
11 บริษัทเอ็มเอฟซี เอสโก จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
12 บริษัท ท่ีปรึกษา เอ็มเอฟซี จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
13 ดร.โชคชัย  อักษรนันท์ 
14 นายสดาวุธ  เตชะอุบล 
15 พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช 
16 นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 
17 นายสุวิชญ  โรจนวานิช 
18 นางพิลาสลักษณ ์ ยุคเกษมวงศ์ 
19 นายพิษณุ  วิชิตชลชัย 
20 นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย 
21 นายพิศิษฐ์  เสรีวิวัฒนา 
22 นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา 
23 ดร.วิกรม  คุ้มโพโรจน์ 
24 นายอมร  อัศวานนท์ 
25 นางสาวประภา  ปูรณโชติ 
26 นางจิราพร  บุญวานิช 
27 นางพัณณรัชต์  บรรพโต 
28 นางรจิตพร  มนะเวส 
29 นางอภิรดี  พิชัยศรทัต 
30 นายชาคริต  พืชพันธ์ 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -1133--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ีเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ี  
 

 
 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรบัรอบปบีัญชี สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่ต้ังแต่วันที่วันที่  11  กันยายนกันยายน  25572557  ถึงวันที่ถึงวันที่  31 31 สิงหาคม สิงหาคม 22555588  

 รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง   
31 นางณัฐรา อิสรินทร์ 57 นายเกษมทัศน์  ทรรทรานนท์ 
32 นายกิตติคม  สุทธิวงศ์ 58 นายฐิติรัฐ  รัตนสิงห์ 
33 นายเจริญชัย  เล็งศิริวัฒน์ 59 นางสาวชุติมณฑน์ เชาวรัตน์ 
34 นายณัฐวุฒิ  ธรรมจารี 60 นางสาวกุลยา  วรรธนรียชาติ 
35 นายประสิทธ์ิ  พรปฏิมากร 61 นายสาลินท์  นิมมานเหมินทร์ 
36 นางสาวณัฐรี  พนัสสุทรากร 62 หุ้นสามัญ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 
37 นางสาวสุพิกา  สมไทย 63 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/4ปี/2555 
38 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรติ 64 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/3ปี/2556 
39 นายธงชัย  ต้ังสถาพรชัยกุล 65 พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 คร้ังท่ี 6 
40 นายชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ 66 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/2ปี/2557 
41 นายพิพัฒน์  นรานันทน์ 67 พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คร้ังท่ี 2 
42 นายสุริยะ  ปัตตพงศ์ 68 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 2/3ปี/2557 
43 นายโกเมน  นิยมวานิช 69 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/3ปี/2558 
44 นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศมี 70 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/3ปี/2555 
45 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 71 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 
46 นายอภิรักษ์  พุ่มกลิ่น 72 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส ์
47 นายสมเมธ  รังคกูลนุวัฒน์ 73 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 
48 นางรุ่งลักษมี  วิวัฒน์สุจริตกุล 74 กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
49 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชย์พงษ์ 75 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์โกรท 
50 นายสุพจน์  วณิชชานนท์ 76 ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 
51 นายสุทยุต  เชื้อพานิช 77 หุ้นบริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 
52 นางสุวรรณา  วัฒนลี 78 หุ้นบริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) 
53 นายบุญชัย  โชควัฒนา 79 หุ้นบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด 
54 นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี 80 หุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 
55 ดร.ธัชพล  กาญจนกุล 81 หุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 
56 นายพิพัฒน์  ขันทอง 82 หุ้นกู้บ้านปู คร้ังท่ี 1/2552 ชุดท่ี3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 88 -1144--      กองทุนเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ีเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนต้ี  
 

 
 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรบัรอบปบีัญชี สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ัต้ังแต่งแต่วันที่วันที่  11  กันยายน กันยายน 25572557  ถึงวันที่ถึงวันที่  31 31 สิงหาคม สิงหาคม 22555588  

 รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
83 หุ้นกู้ของ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2555   
84 หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี1/2554 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 
85 หุ้นกู้ของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด คร้ังท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 
86 หุ้นกู้ บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด(มหาชน) คร้ังท่ี3/2555 ชุดท่ี2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 
87 หุ้นกู้ บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด(มหาชน) คร้ังท่ี3/2556 ชุดท่ี1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 
88 หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2555 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 
89 หุ้นกู้บริษัท โทเท่ิล แอ็คเช็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 
90 หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2556 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 
91 หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี2/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 
92 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2556  

 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 
93 หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 
94 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด(มหาชน) คร้ังท่ี2/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2559 
95 หุ้นกู้ของบริษัทไทยคม จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2557 ชุดท่ี3 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2562 
96 หุ้นกู้บ้านปู คร้ังท่ี 1/2554 ชุดท่ี1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561 
97 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ คร้ังท่ี2/2558 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี2561 
98 หุ้นกู้ของ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2553 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558  
99 หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2555 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธรุกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกบักองทุนรวมได้ท่ี บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โดยตรง 
หรือท่ีเว็บไซต์ของบริษัท (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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