
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2557 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดเอ็มเอฟซี   
  อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ ((II--2200))  
  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  กันยายน กันยายน 2557 2557 ––  2828  กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 25525588  
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนตี ้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซ ีอินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ สําหรบัระยะเวลาบัญชตีั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 
2558 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของ
ท่าน โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -22--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้  
 

  

  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอสําหรับรอบหกเดือนบหกเดือน  ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 11  กันยายนกันยายน  25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  28 28 กุมกุมภาพันธ์ภาพันธ์  22555588  

 ภาวะตลาดตราสารทุนเอเชีย  
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Index ปรับตัวลดลง 1.28% ในรอบระยะเวลา 1 กันยายน 2557 ถึง 28 

กุมภาพันธ์ 2558 สู่ระดับ 146.23 จุด การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเซียแปซิฟกิชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภมูิภาคถา้ไม่รวมประเทศจีนจะสูงขึ้น เน่ืองจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศท่ีมีรายได้สูงฟื้นตัวหนุนความต้องการสินค้าส่งออกจากภูมิภาคเพิม่ขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนี MSCI AC Asia 
Pacific Index ในช่วงเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2557 เคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวน โดยในช่วงเดือนกันยายน
ถึงกลางเดือนตุลาคม 2557 ดัชนีปรับตัวลดลงอย่างมาก เน่ืองจากปัจจัยต่างๆเหล่าน้ี 1) ความวิตกกังวลต่อการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลังจากท่ีสหรัฐฯหยุดใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงิน สิ้นสุด
การเข้าซื้อสินทรัพย์ 2) ประเทศจีนประกาศมุ่งเน้นนโยบายปราบปรามการคอรัปชั่นภายในประเทศแทนการมุ่งเน้นไป
ท่ีการกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากน้ี ยังมีเหตุการณ์สําคัญๆท่ีเกิดขึ้น อาทิ คณะกรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่นตัดสินใจ
ท่ีสุดขยายมาตรการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจ หรือ QQE โดยเพิ่มการเข้าซื้อสินทรัพย์ 10-20 ล้านล้านเยน ไปอยู่ท่ี 80 
ล้านล้านเยนต่อปี โดยจะเน้นการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGBs) โดย BOJ คาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย
อัตราเงินเฟ้อท่ี 2% ได้จากการใช้มาตรการน้ี ช่วงเดือนพฤศจิกายนธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศปรับลดตัวเลข Real 
GDP ไปอยู่ท่ี 1.1% จากท่ีเคยอยู่ท่ี 1.4% และนาย Shinzo Abe นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ประกาศยุบสภาและให้มีการ
จัดการเลือกต้ังใหม่ นอกจากน้ี ยังประกาศการยืดเวลาการปรับขึ้นภาษีขายรอบสองไปท่ี 10% ออกไปอีก 18 เดือน
หลังจากท่ีเศรษฐกิจญี่ปุ่นตกอยู่ในสภาวะหดตัว  

ช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Index ปรับตัวสูงขึ้นถึงแม้ว่าจะ
มีความกดดันจากวิกฤติหน้ีกรีซแต่ดัชนียังคงได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีฟื้นตัวดีขึ้น โดยสหรัฐฯมีการ
ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจท่ีออกมาดีอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ี ECB มีการประกาศใช้มาตรการ QE เข้าซือ้พันธบัตร 
ตลอดจน ตัวเลขการส่งออกในเดือนมกราคมของญี่ปุ่นเติบโตมากกว่าท่ีคาดและตัวเลขขาดดุลทางการค้าปรับตัวลดลง
อย่างมากจากราคานํ้ามันดิบท่ีร่วงลงอย่างหนักส่งแรงหนุนให้ต้นการทุนการนําเข้าลดลง ตัวเลขทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ออกมาค่อนข้างดีบ่งชี้ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นบวก นอกจากน้ี ตัวเลขการส่งออกของจีนพุ่ง
ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ในขณะท่ีการเติบโตตัวเลขยอดค้าปลีกและตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงอยู่ระดับท่ีดี
สําหรับปีน้ี 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -33--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้  
 

  

  
ภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน 
การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สรอ. นับต้ังแต่เดือนกันยายน 2557 – กมุภาพนัธ์ 2558 มีการ

เคลื่อนไหวในทิศทางท่ีอ่อนค่าจากระดับ 31.92 บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ 31 สงิหาคม 2557 มาอยู่ท่ี 32.35 บาทต่อ
ดอลลาร์สรอ. ณ วันท่ี 28 กมุภาพันธ์ 2558 หรืออ่อนคา่ประมาณ 1.35%   

ค่าเงินบาทในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม เคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าลง 32.90 บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2557 เน่ืองจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างโดดเด่น ทําให้นักลงทุนคาดการณ์การ
ปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ปกติเร็วมากขึ้น จึงมีการเข้าซือ้เงินดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเน่ือง อีกท้ังค่าเงินยูโรและเยน
ออ่นค่า จากการดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลาง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ค่าเงิน
บาทต่อดอลลาร์สรอ. จึงมีทิศทางอ่อนค่า             

ค่าเงินบาทในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 ค่าเงินบาทแข็งค่าจากระดับ 32.90 บาทต่อดอลลาร์สรอ. 
ณ สิ้นปี 2557 สูร่ะดับ 32.35 บาทต่อดอลลาร์สรอ. เหรือแข็งค่าประมาณ 1.82% ท้ังน้ีเน่ืองมาจากราคานํ้ามันใน
ตลาดโลกท่ีอ่อนค่าลง ส่งผลให้ไทยได้รับผลประโยชน์ด้านดุลการค้า เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีนําเข้านํ้ามัน
สุทธิ นอกจากน้ันแล้ว เงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหน้ีอย่างต่อเน่ือง จากผลตอบแทนท่ีน่าสนใจ ในภาวะท่ี
อัตราดอกเบ้ียในตลาดโลกอยู่ในระดับตํ่า กอปรกับเศรษฐกิจประเทศไทยค่อนข้างมีเสถียรภาพหากเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น 

ท้ังน้ี กองทุนได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของสํานักงาน กลต. และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคํานึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
คณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และมีการปรับกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยง 
ตามความเหมาะสม ซึง่ช่วยลดผลกระทบในเชิงลบของความผันผวนของค่าเงิน 
 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -44--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้  
 

  
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((28 28 กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์  22558558))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 50,890,916.89 91.69 

หุ้นสามัญ     34,327,113.94 61.85 

ประเทศฮ่องกง 
CONSUMER DISCRETIONARY 

GREAT WALL MOTOR COMPANY -2333HK             2333HK 11,000 2,267,064.80 4.08 
UTILITIES 

CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE                   1038F 10,000 2,759,778.00 4.97 
ประเทศญี่ปุ่น 

CONSUMER DISCRETIONARY 
ABC-MART INC -2670JT                          2670JT 1,500 2,733,323.04 4.92 
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO -9022               6183552F 600 3,620,026.05 6.52 
YAMAHA MOTOR CO LTD - 272JT                  7272JT 3,600 2,901,227.17 5.23 

CONSUMER STAPLES 
PIGEON CORP -7956JT                           7956JT 1,000 2,250,652.90 4.05 

FINALCIALS 
JAPAN EXCHANGE GROUP INC - 8697JT            8697JT 2,400 2,193,166.34 3.95 
SURUGA BANK LTD -8358JT                       8358JT 4,000 2,726,815.13 4.91 

HEALTH CARE 
SAWAI PHARMACEUTICAL CO LTD                  4555JT 1,200 2,417,689.31 4.36 
SYSMEX CORP -6869JT                           6869JT 1,700 2,959,472.98 5.33 

MATERIALS 
ASAHI KASEI CORP -3407                        6054603F 10,000 3,351,574.68 6.04 
Nippon Paint -4612JT                          4612JT 1,700 1,913,054.97 3.45 

TECHNOLOGY 
CASIO COMPUTER CO LTD -6952JT                6952JT 3,800 2,157,698.22 3.89 

ประเทศสิงคโปร์ 
ENERGY 

NOBLE GROUP LTD-B01CLC3F                      B01CLC3F 3,253 75,570.35 0.14 

หน่วยลงทุน     16,563,802.95 29.84 

ประเทศฮ่องกง 
ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX ETF B04V406F 52,000 2,694,444.48 4.85 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -55--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้  
 

 
 
    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ISHARES FTSE/XINHUA CHIAN 25                  FXIF 1,600 2,265,325.10 4.08 
ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX                  EWAF 7,000 5,325,610.08 9.60 
ISHARES MSCI PHILIPPINES -EPHE                B4PP7P1F 2,000 2,710,678.60 4.88 
ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 I -INDY            B42LT12F 3,400 3,567,744.69 6.43 

สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอปท่ีอ้างอิงกับดอกเบี้ย   (498,349.74) (0.90) 
หรืออตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

เงินฝากธนาคาร     778,706.60 1.40 

ทรัพย์สินอื่น     9,435,180.56 17.00 

หนี้สินอืน่     (5,102,617.00) (9.19) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ     55,503,837.32 100.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     7.7878 บาท 

หมายเหต:ุ บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -66--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้  
 

  
 

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนินงานสิ้นสุด  
ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2558 

3 เดือน 
(28 พ.ย. 57) 

6 เดือน 
(28 ส.ค. 57) 

1 ปี (1) 
(28 ก.พ. 57) 

3 ปี (1) 
(28 ก.พ. 55) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี  
อินเตอร์เนช่ันแนล ทเวนตี ้ 2.46 3.65 1.24 0.62 

เกณฑ์มาตรฐาน (2) 2.64 2.11 6.99 7.64 

หมายเหตุ: 
(1) ผลการดําเนินงานต่อป ี
(2) MSCI All Country Asia Index 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -77--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้  
 

  

  

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนรายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 2288  กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์  22558558  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ    
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 778,706.60 1.40 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) - - 

(ง) ตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ํากว่าอันดับท่ีสามารถ 
ลงทุนได ้(Investment Grade) หรือตราสารท่ีไมไ่ด้รับการจดัอันดับ 
ความน่าเช่ือถือ - - 

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

  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้ค้ํา/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ 
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว 

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 

  ผู้สลักหลัง    (บาท) (บาท) 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ - -  AA-  - 778,706.60  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -88--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้  
 

  

  

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 1 กันยายน กันยายน 22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 28 28 กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 25582558  

 ชื่อบริษัท 
ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย ์ยูโอบี เคย์เฮยีน(ประเทศไทย) 236,963.30 76.38 

2 Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd. 61,590.77 19.85 

3 บมจ.หลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรสั 11,689.03 3.77 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 310,243.05 100.00 
 

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

ระหว่างระหว่างวันท่ีวันท่ี  1 1 กันยายน กันยายน 22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 28 28 กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 25582558  

 PTR  =  1.9174 เท่า    

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซ่ึงคํานวณจากมูลค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา 
หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -99--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้  
 

  

  

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 1 กันยายน กันยายน 25572557  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 2288  กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์  25582558  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 445 0.80 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1 18 0.03 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 314 0.56 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าประกาศแจ้งความ 1 19 0.04 

ค่าสอบบัญชี 40 0.07 

ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร  1 14 0.03 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 850 1.52 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหนา้ซื้อขายหลักทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย ์



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1100--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้  
 

  

  

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ((SSoofftt  CCoommmmiissssiioonn))  

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม 
และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะทําการลงทุน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้ร่วม company visit เป็นตน้ 
เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม  ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ  (Quantitative)  เช่น  การ
วิเคราะห์งบการเงิน เปน็ต้น  และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออก
ตราสารที่กองทนุจะไปลงทุน เป็นตน้ รวมถึงเพื่อกําหนดระดบัความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่า
จะได้รับการสร้างกลุ่มสินทรัพยล์งทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดบัความปลอดภัยของเงินลงทนุ  จึง
ขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เปน็ผูใ้ห้บริการ ดังนี ้
1. บมจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส  20. บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 
2. ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา 21. บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
3. บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง 22. บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ 
4. บล.บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรีกริน (ประเทศไทย) จํากัด 23. บมจ.หลักทรัพย ์เคทีซิมิโก้ 
5. BlackRock, Inc. (Asset management) 24. เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ เอ็น เอ 
6. บล.ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด 25. ธนาคาร แอลจีท ี
7. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ 26. OCBC Securities 
8. บมจ.หลักทรัพย ์คันทร่ี กรุ๊ป 27. บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร 
9. บล.ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 28. บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) 
10. บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พฒันสนิ 29. บล.ไทยพาณชิย ์จํากัด 
11. บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 30. บมจ.หลักทรัพย์ ซิกโก้ 
12. บล.เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตนั (ประเทศไทย) จาํกัด 31. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
13. บล.ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกัด 32. ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 
14. ธนาคารดอยซ์แบงก์ 33. บล.ทิสโก้ จํากัด 
15. บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 34. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี ้
16. บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 35. บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต 
17. ธนาคารเอชเอสบีซ ี 36. บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
18. ธนาคารกสิกรไทย 37. ธนาคารยโูอบ ี
19. บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย 38. บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1111--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้  
 

   

  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจได้รับอภินันทนาการอ่ืน 
ซึ่งอาจเป็นบริการหรือทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปน็ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกลา่ว 
อาทิเช่น การจัดสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดนิทางไปศึกษาวิธปีฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เป็นเคร่ืองมือ
ในการส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติตา่งๆ เป็นตน้ อันเปน็ประโยชน์ที่มี
มูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน  จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ 
ที ่

รายชื่อผู้ให้บริการ 
 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 
ประโยชน์ในการรับสิทธ ิ

1 
 

เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ เอ็น เอ 
 

Conference 
 

ข้อมูลการลงทุน,  
แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2015 

2 บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

3 บล.ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

4 บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

5 
 

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง  
(ประเทศไทย) 

Group meeting 
 

เพื่อรับฟังข้อมูลการลงทุน 
 

6 บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

7 บล.ไทยพาณชิย ์จํากัด สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

8 บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

9 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลกลยุทธ์การลงทนุ 

10 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลอุตสาหกรรม 

11 บล.ทิสโก้ จํากัด Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

12 บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลเศรษฐกิจ 

  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1122--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้  
 

    

  

งบดุลงบดุล  

ณ วันท่ีณ วันท่ี  28 28 กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์  25582558  

หน่วย  :  บาท 
สินทรัพย์ 

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม   
(ราคาทุน  48,754,451.03 บาท )   50,890,916.89 
เงินฝากธนาคาร  4,544,599.64 
ลูกหนี ้

จากการขายหลักทรัพย ์ 4,363,878.49 

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 27.52 

ลูกหนี้กําไรจาก FORWARD 807,031.78 
ค่าซื้อหน่วยลงทุน 0.00 

สินทรัพย์อ่ืน 0.00 

รวมสินทรัพย์ 60,606,454.32 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากการเงินลงทุนสุทธิ 4,939,088.43 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 0.00 
ค่าจัดการกองทุนค้างจ่าย 67,107.85 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คา้งจา่ย 2,684.34 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 50,305.72 
ค่าสอบบัญชี 39,704.00 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน ๆ 3,726.66 5,102,617.00 

รวมหนี้สิน 5,102,617.00 

สินทรัพย์สุทธ ิ 55,503,837.32 

สินทรัพย์สุทธ:ิ 
ทุนท่ีได้รับจากผูถื้อหน่วยลงทุน    71,269,819.48 

 
กําไรสะสม     

  
บัญชีปรับสมดลุ 127,360,394.51     

  
ขาดทุนจากการดาํเนินงาน  (143,126,376.67)   (15,765,982.16) 

สินทรัพย์สุทธ ิ     55,503,837.32 

      
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)     7.7878 
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแลว้ท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)   7,126,981.9480 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1133--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้  
 

   

  

งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหรับรอบระยะเวลาสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 กันยายนกันยายน  25572557  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 2288  กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์  25582558  ((งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  

หน่วย  :  บาท 
รายได้จากการลงทุน 

รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผลรับ 1,163,639.11 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน+สญัญาซื้อ-ขายเงินล่วงหน้า 1,237,900.32  

 
รวมรายได้ 2,401,539.43 

 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 445,101.09 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน-์ในประเทศ 17,804.09 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 313,977.08 
ค่าสอบบัญชี 39,704.00 
ค่าโฆษณา 19,447.19 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 13,746.79 

รวมค่าใช้จ่าย 849,780.24 

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ 1,551,759.19  

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น-จากหลักทรัพย ์ (723,082.78) 
กําไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น-จากหลักทรัพย ์ 899,027.55  
กําไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน และสัญญาซื้อ-ขาย 
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 556,775.37  

รวมกําไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม่เกิดขึ้น 732,720.14  

การเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 2,284,479.33  

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1144--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้  
 

  

  

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 28 28 กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 25582558  

        
ชือ่ย่อ

หลักทรัพย์ 
 จํานวน 
หน่วย  

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า
เงินลงทุน 

หุ้นสามัญ 
ประเทศฮ่องกง 

CONSUMER DISCRETIONARY 
GREAT WALL MOTOR COMPANY 2333HK           11,000         2,267,064.80  4.45 

UTILITIES 
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE                   1038F           10,000         2,759,778.00  5.42 

ประเทศญี่ปุ่น 
CONSUMER DISCRETIONARY 

ABC-MART INC -2670JT                         2670JT             1,500         2,733,323.04  5.37 
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 6183552F                600         3,620,026.05  7.11 
YAMAHA MOTOR CO LTD 7272JT             3,600         2,901,227.17  5.70 

CONSUMER STAPLES 
PIGEON CORP 7956JT             1,000         2,250,652.90  4.42 

FINALCIALS 
JAPAN EXCHANGE GROUP INC 8697JT             2,400         2,193,166.34  4.31 
SURUGA BANK LTD 8358JT             4,000         2,726,815.13  5.36 

HEALTH CARE 
SAWAI PHARMACEUTICAL CO LTD 4555JT             1,200         2,417,689.31  4.75 
SYSMEX CORP 6869JT             1,700         2,959,472.98  5.82 

MATERIALS 
ASAHI KASEI CORP 6054603F           10,000         3,351,574.68  6.59 
Nippon Paint 4612JT             1,700         1,913,054.97  3.76 

TECHNOLOGY 
CASIO COMPUTER CO LTD 6952JT             3,800         2,157,698.22  4.24 

ประเทศสิงคโปร์ 
ENERGY 

NOBLE GROUP LTD B01CLC3F             3,253             75,570.35  0.15 
หน่วยลงทุน 

ประเทศฮ่องกง 
ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX ETF B04V406F           52,000         2,694,444.48  5.29 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1155--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้  
 

  

  

        
ชื่อย่อ

หลักทรัพย์ 
 จํานวน 
หน่วย  

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า
เงินลงทุน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ISHARES FTSE/XINHUA CHIAN 25 FXIF             1,600         2,265,325.10  4.45 
ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX EWAF             7,000         5,325,610.08  10.46 
ISHARES MSCI PHILIPPINES -EPHE B4PP7P1F             2,000         2,710,678.60  5.33 
ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 I -INDY B42LT12F             3,400         3,567,744.69  7.01 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน  48,754,451.03  บาท)     50,890,916.89 100.00 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1166--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้  
 

  

  

รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 กันยายน กันยายน 25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  2288  กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 25582558  

รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท่ีกองทุนมีการทําธุรกรรม 

- ไม่มีข้อมูลรายงาน - 

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

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 กันยายน กันยายน 25572557  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 2288  กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 25582558  

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

   

รายรายช่ือผู้จัดการกองทุนช่ือผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  28 28 กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์  22555588  

ผู้จัดการกองทุน 

ผูจ้ัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ คุณสุทยุต  เชื้อพานิช 
 คุณเกษมทัศน์  ทรรทรานนท์ 
 คุณฐิติรัฐ  รัตนสิงห ์
 คุณชุติมณฑน์  เชาวรัตน ์
 คุณพัณณรัชต์  บรรพโต 

ผูจ้ัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ต่างประเทศ คุณชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ 
และอัตราแลกเปลี่ยน คุณกุลยา  วรรธนรียชาต ิ
 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 


