
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานประจําปี 2557 

  กองทุนกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเปิดเอ็มเอฟซี  อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล   
  อาเซียน สตาร์ อาเซียน สตาร์ 10 10 ((II--AASSEEAANN  SSTTAARR  1100))  
  สําหรับรอบปีบัญชีที่ สําหรับรอบปีบัญชีที่ 44  ตั้งแตวั่นที่ ตั้งแตวั่นที่ 11  สิงหาคมสิงหาคม  2557 2557 ––  31 31 กรกฎาคม กรกฎาคม 25525588  
 



รายงานรายงานประจําปีที่ประจําปีที่  44 -11--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ 1010  
 

  
  
สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานประจําปี 2557 ของกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ 10 สําหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 
กรกฎาคม 2558 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน 
โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานประจําปีที่ประจําปีที่  44 -22--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ 1010  
 

  
  
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ 1 1 สิงหาคมสิงหาคม  25572557  ถึงวัถึงวันที่ นที่ 3311  กรกฎาคมกรกฎาคม  25525588  

ดัชนี MSCI South East Asia Index ตามรอบบัญชีของกองทุน นับตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 
กรกฎาคม 2558 ปรับตัวลงเกือบ 11% มาที่ระดับ 746 จุด โดยมีประเด็นสําคัญของทิศทางการลงทุน คือธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ยุติการเข้าซ้ือพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวและพันธบัตรที่มีสินเช่ือที่อยู่อาศัยคํ้าประกัน (Agency 
Mortgage-Backed Securities) ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ เม่ือ 28-29 ตุลาคม 2557 และ
คงอัตราดอกเบี้ยต่ําใกล้ศูนย์ที่ 0-0.25% ต่อปี  ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมทั้งดําเนิน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE มูลค่า 1.14  ล้านล้านยูโร เม่ือวันที่ 22 
มกราคม 2558 และธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นวงเงินเข้าซ้ือพันธบัตรมาที่ 80 ล้านล้านเยน เม่ือ 31 ตุลาคม 2557 
นอกจากน้ี ราคานํ้ามันที่ผันผวนลงตลอดครึ่งปีหลังเน่ืองจากความกังวลต่อภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก 
กดดันตัวเลขผลผลิตมวลรวมในภูมิภาคเอเชียบางประเทศที่พ่ึงพาการส่งออกของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นหลัก 
ประกอบกับเศรษฐกิจจีนชะลอตัวอย่างต่อเน่ือง ทําให้ภาพรวมตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว  ซ่ึง
สามารถสรุปประเด็นสําคัญดังต่อไปน้ี 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นมาอย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ไตรมาส 3 ถึงไตรมาส 4 ปี 2557 แต่มา
เติบโตลดลงในช่วงไตรมาส 1 ถึง 2 ปี 2558  โดยในไตรมาส 3 ปี 2557 เศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตใกล้ระดับ 4% เทียบ
กับไตรมาสก่อน ตามการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนของภาคธุรกิจที่ขยายตัวและการใช้จ่ายของภาครัฐที่
เร่งตัวขึ้น สําหรับตลาดแรงงานฟื้นตัวดีต่อเน่ือง ขณะที่ในไตรมาส 4 ปี 2557 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวต่อเน่ืองแม้ใน
อัตราท่ีเทียบไตรมาสที่ผ่านมา โดยที่สามารถเติบโตท่ีระดับ 2% เทียบกับไตรมาสก่อนเน่ืองจากการหดตัวของการใช้
จ่ายภาครัฐที่หดตัว สําหรับการบริโภคภาคเอกชนและภาคการลงทุนภาคธุรกิจเติบโตปกติ   

เข้าสู่ปี 2558 เศรษฐกิจเอเชียรวมทั้งทั่วโลก เผชิญความท้าทายต่อความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัว โดยท่ี
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาส 1 ปี 2558 ชะลอตัวเล็กน้อย เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยเชิงฤดูกาลทําให้กําลัง
ซ้ือในประเทศหดตัว ขณะที่เดือนมีนาคม 2558 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีสัญญาณดีขึ้นหลังจากชะลอตัวลงใน 2 
เดือนแรก  ซ่ึงทั้งเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจจีนที่เติบโตชะลอตัวส่งผลต่อกําลังซ้ือทําให้เศรษฐกิจในเอเชียเติบโต
ทรงตัว เข้าสู่ไตรมาส 2 ปี 2558 เศรษฐกิจสหรัฐฯ สามารถขยายตัวจากการบริโภคในประเทศ โดยท่ีเศรษฐกิจจีน
สามารถปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากปัจจัยหน่ึงคือผลกระทบช่ัวคราวจากการขยายตัวของภาคบริการทางการเงิน ทว่า
โดยรวมยังชะลอตัวจากแผนการปฎิรูปเศรษฐกิจจีน ทําให้เศรษฐกิจเอเชียโดยรวมชะลอตัวในไตรมาส 2 ปี 2558 
ขณะที่ในเดือนกรกฎาคม 2558 ภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัวตามการส่งออกที่หดตัวและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่
ชะลออย่างต่อเน่ือง ทั้งด้านภาคอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ โดยเศรษฐกิจในแถบเอเชียเติบโตทรงตัวตามการ
ส่งออกที่หดตัว ในขณะที่ภาคการเงินของแต่ละประเทศ ธนาคารพาณิชย์มีความระมัดระวังในการปล่อยสินเช่ือให้กับ
ภาคครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็กมากขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจในกลุ่มเอเชียไม่รวมจีนและญี่ปุ่น  ยังคงได้รับผลกระทบ
จากเศรษฐกิจโลกในช่วงเวลาดังกล่าว โดยสรุปแล้วแม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมที่ฟ้ืนตัวดีขึ้นเน่ืองจากการฟ้ืนตัวของ
ตลาดแรงงานในประเทศ แต่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่หดตัว ส่วน
เศรษฐกิจยุโรปมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเอเชียทางด้านการค้าจํากัดพอประมาณ โดยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เอเชียในแต่ละประเทศอยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์  



รายงานรายงานประจําปีที่ประจําปีที่  44 -33--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ 1010  
 

  
  
ด้านการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสําคัญของโลกน้ัน ที่สําคัญในช่วงปี 2558 เป็นต้นมา 

ประกอบด้วย 1)  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรป ที่เร่ิมดําเนินมาตรการอย่างจริงจังในช่วงปลาย
ไตรมาส 1 เป็นต้นมา  โดยรายละเอียดคือ เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2558  ธนาคารกลางยุโรปตัดสินใจออก QE ขนาด 
1.14 ล้านล้านยูโร ส่งผลให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าต่อเน่ือง เกิดการทํายูโรแคร่ีเทรด และตลาดหุ้นทั่วโลกโดยรวมสามารถ
ยืนบวกได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  2) ส่วนธนาคารกลางสําคัญของโลกคือ ธนาคารกลางสหรัฐ ยุติการดําเนิน
มาตรการ QE ที่ใช้มาตลอด 5 ปี ในเดือนตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ท่ามกลางการทรงดอกเบ้ียต่ําใกล้ศูนย์  3) ธนาคาร
กลางญี่ปุ่น ขยายขนาดวงเงินเข้าซ้ือพันธบัตรในเดือนตุลาคม 2557 มาที่ระดับ 80 ล้านล้านเยน เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในประเทศผ่านการเข้าซ้ือพันธบัตรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ค่าเงินเยนสนับสนุนการฟ้ืนตัวของประเทศ ขณะที่ผลกระทบ
จากการปรับขึ้นภาษีในเดือนเมษายนเริ่มส่งผลชัดเจนในไตรมาส 2 ปี 2557 ซ่ึงเกิดอุปสงค์หดตัวส่งผลให้เศรษฐกิจ
ญี่ปุ่นค่อนข้างซึมตัวในช่วงคร่ึงปีหลังที่ผ่านมา 4) ธนาคารกลางจีน มีความพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ทั้งการลดดอกเบ้ียนโยบายอย่างต่อเน่ือง และลดสัดส่วน RRR เพ่ือกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศปล่อยกู้มาก
ขึ้น ทั้งธนาคารกลางจีนยังดําเนินนโยบายการเงินเสรีด้วยการลดค่าเงินหยวน พร้อมทั้งปรับค่าเงินหยวนให้เป็นไปตาม
กลไกตลาดเพื่อกระตุ้นการส่งออกและนําค่าเงินหยวนเข้าในตะกร้าสกุลเงินตรา SDRs ของ IMF โดยนักเศรษฐศาสตร์
ส่วนใหญ่คาดว่าต่อจากน้ีประเทศจีนคงมีมาตรการให้ค่าเงินหยวนมีความเสรีมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้เกิดเสถียรภาพมากขึ้น
ในระยะถัดไป  และ 5) ธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยส่วนใหญ่ดําเนินนโยบายสนับสนุนการอ่อนค่าของ
ค่าเงินของประเทศตนเพ่ือกระตุ้นการส่งออกทําให้การแข่งขันในตลาดส่งออกโลก 

ปลายเดือนมิถุนายน 2558 เป็นต้นมา ดัชนี MSCI South East Asia Index ปรับตัวลงร่วม 5% เน่ืองจาก
ความกังวลที่เพ่ิมขึ้นต่อเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว โดยตลาดหุ้นจีนผันผวนสูงขึ้น บนความกังวลที่มาจากแรงขาย
สินทรัพย์เส่ียง กดดันตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียให้ปรับตัวลงในช่วงเวลาดังกล่าวโดยเฉพาะเอเชียเหนือที่ผลตอบแทน
ตลาดติดลบในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งเกาหลี ไต้หวัน และฮ่องกง เป็นต้น ส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึง
ตลาดหุ้นกลุ่ม TIP ปรับตัวลง   

 



รายงานรายงานประจําปีที่ประจําปีที่  44 -44--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ 1010  
 

  
  
ภาวะตลาดอัตราแลกเปล่ียน 
การเคล่ือนไหวของค่าเงินสกุลเอเชียเทียบกับดอลลาร์สรอ. (ADXY) ในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 – 31 

กรกฎาคม 2558 มีการเคล่ือนไหวในทิศทางที่อ่อนค่าจากระดับ 116.07 ณ 1 สิงหาคม 2557 มาอยู่ที่ 110.29       
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558  

ค่าเงินบาทในเดือนสิงหาคม ถึงธันวาคม 2557 ค่าเงินสกุลเอเชียเทียบกับดอลลาร์สรอ. (ADXY) มีทิศทาง
อ่อนค่าลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างโดดเด่น ทําให้นักลงทุนคาดการณ์
การปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ปกติเร็วมากขึ้น จึงมีการเข้าซ้ือเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งค่าเงินยูโรและเยน
อ่อนค่า จากการดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลาง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ค่าเงิน
สกุลเอเชียเทียบกับดอลลาร์สรอ. จึงมีทิศทางอ่อนค่า 

ค่าเงินสกุลเงินเอเชียในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 ค่าเงินสกุลเอเชียอ่อนค่าเล็กน้อย ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากราคานํ้ามันในตลาดโลกท่ีอ่อนค่าลง ส่งผลให้กลุ่มประเทศเอเชียที่ส่วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์ด้าน
ดุลการค้า เน่ืองจากเป็นประเทศที่นําเข้านํ้ามันสุทธิ (ยกเว้นมาเลเซียที่ส่งออกนํ้ามันสุทธิ) นอกจากน้ันแล้ว เงินทุน
ต่างชาติไหลเข้าตลาดกลุ่มประเทศเอเชียบางที่มีผลตอบแทนที่น่าสนใจ ในภาวะที่อัตราดอกเบ้ียในตลาดโลกอยู่ใน
ระดับต่ํา ค่าเงินสกุลเอเชียจึงอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์ สรอ. เพียงเล็กน้อย ถึงแม้ว่าค่าเงินดอลลาร์ สรอ. จะแข็ง
ค่าอย่างต่อเน่ือง จากตัวเลขทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะตลาดการจ้างงานที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

ค่าเงินสกุลเอเชียเทียบกับดอลลาร์สรอ. (ADXY) ในเดือนมีนาคม ถึงเมษายน2558 มีทิศทางแข็งค่า 
เน่ืองจากค่าเงินดอลลาร์สรอ. อ่อนค่าจากตัวเลขเศรษฐกิจที่โดยรวมค่อนข้างน่าผิดหวัง โดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงาน
นอกภาคการเกษตรท่ีเติบโตตํ่ากว่าคาด ทําให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจเล่ือนการขึ้นอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบาย 

ค่าเงินสกุลเอเชียเทียบกับดอลลาร์สรอ. (ADXY) ในเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม 2558 มีทิศทางอ่อนค่า
อย่างต่อเน่ือง จากผลของค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ภายหลังธนาคารกลางยุโรปประกาศเพ่ิมปริมาณโครงการซ้ือ
สินทรัพย์หรือมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน กอปรกับตัวเลขทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ค่อนข้างเติบโต โดยเฉพาะตลาดแรงงาน ส่งผลให้สกุลเงินเอเขียอ่อนค่าเม่ือเทียบกับเงินสกุล
ดอลลาร์ สรอ. 

ด้วยสถานการณ์และปัจจัยดังกล่าว  กองทุนบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน  โดยได้ป้องกันความ
เส่ียงภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎระเบียบข้อบังคับของสํานักงาน กลต. และ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดยคํานึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่าง
ใกล้ชิด และมีการปรับกลยุทธ์ในการป้องกันความเส่ียงตามความเหมาะสม  ซ่ึงช่วยลดผลกระทบในเชิงลบของความ
ผันผวนของค่าเงิน 

 



รายงานรายงานประจําปีที่ประจําปีที่  44 -55--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ 1010  
 

 
  

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((31 31 กรกฎาคมกรกฎาคม  25582558))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย์   (บาท)   
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ 29,417,262.93 47.64 
หุ้นสามัญ     19,848,600.36 32.14 

ประเทศอินโดนีเซีย 
AKR CORPORINDO TBK PT -AKRA                6048156F 44,800 670,661.60 1.09 
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT                   ASIIF 35,400 612,889.94 0.99 
TELEKOMUNIKASI TBK PT                         TLKMF 178,300 1,364,759.91 2.21 
UNILEVER INDONESIA TBK PT                     UNVRF 7,800 812,292.00 1.32 

ประเทศมาเลเซีย 
GAMUDA BHD GAM                                GAMF 29,600 1,314,779.55 2.13 
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD GTBMK 41,500 2,344,351.68 3.80 
MALAYAN BANKING BHD -MAY                    6556325F 38,700 3,281,051.02 5.31 

ประเทศฟิลิปปินส์ 
D&L INDUSTRIES INC  DNLPM 85,800 1,424,831.69 2.31 
GLOBE TELECOM INC                              GLOF 600 1,192,888.80 1.93 
JG SUMMIT HOLDINGS INC  JGSPM 17,500 977,698.75 1.58 

ประเทศสิงคโปร์ 
ARA ASSET MANAGEMENT                         ARASP 14,300 624,400.46 1.01 
DBS GROUP HOLDINGS LTD                       DBSF 4,700 2,428,968.12 3.93 
SINGAPORE EXCHANGE LTD -SGXSP            SGXSP 4,800 979,720.86 1.59 
UNITED OVERSEAS BANK                           UOBF 3,200 1,819,305.98 2.95 

หน่วยลงทุน     9,568,662.57 15.50 
ประเทศฟิลิปปินส์ 

AYALA LAND INC                                 ALIPM 33,700 971,248.83 1.57 
SM INVESTMENTS CORP                            SMF 2,100 1,445,106.18 2.34 
SM PRIME HOLDINGS INC  SMPHF 83,700 1,383,508.27 2.24 

ประเทศสิงคโปร์ 
CAPITALAND LTD -CAPL  SP                       CAPLF 7,000 577,240.38 0.93 
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP              OCBCF 5,125 1,350,554.27 2.19 
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS            STF 24,700 2,587,158.62 4.19 
WILMAR INTERNATIONAL LTD -B17KC69F     B17KC69F 15,300 1,253,846.02 2.03 



รายงานรายงานประจําปีที่ประจําปีที่  44 -66--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ 1010  
 

 
  
    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย์   (บาท)   
เงินฝากธนาคาร     3,579,565.57 5.80 
ทรัพย์สินอื่น     28,945,834.93 46.88 
หนี้สินอื่น     (193,224.86) (0.31) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     61,749,438.57 100.00 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     6.8312 บาท 

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน (AIMC) 

 
  

ผลการดําเนนิงานย้อนหลังผลการดําเนนิงานย้อนหลัง  

ผลการดําเนนิงานสิ้นสุด  
ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2558 

3 เดือน 
(30 เม.ย. 58) 

6 เดือน 
(31 ม.ค. 58) 

1 ปี 
(31 ก.ค. 57) 

3 ปี 
(31 ก.ค. 55) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี  
อินเตอรเ์นชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 -3.03 -2.78 -1.22 -8.15 
เกณฑ์มาตรฐาน (1) -4.44 3.27 1.98 8.78 

หมายเหตุ: 
(1) อัตราผลตอบแทนของ MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN Index ประมาณ 50% และ MSCI AC Asia ex. Japan Local 

Fixed Income Index ประมาณ 50% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีคํานวณ
ผลตอบแทน 

(2) ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกินหนึ่งปีนั้นแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี   
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

  
การจ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผล  

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ 10 มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  



รายงานรายงานประจําปีที่ประจําปีที่  44 -77--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ 1010  
 

 
 

รายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึรายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนงหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 31 31 กรกฎาคมกรกฎาคม  25582558  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
    (บาท)   

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

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 3,579,565.57 5.80 

(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   

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 

    ผู้สลักหลัง     (บาท) (บาท) 
เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย   - - AA -  3,579,565.57  

  



รายงานรายงานประจําปีที่ประจําปีที่  44 -88--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ 1010  
 

 
 

รายละเอียดค่ารายละเอียดค่านนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์  

สําหรบัรอบปบีัญชีสําหรบัรอบปบีัญชี  ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่  11  สิงหสิงหาคมาคม  25572557  ถึถึงวันที่งวันที่  3131  กรกฎาคมกรกฎาคม  22555588  

 ชื่อบริษัท ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) 1,564,993.00 76.04 
2 Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd. 465,609.80 22.62 
3 Kenanga Securities 19,112.04 0.93 
4 บมจ.หลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป 8,396.72 0.41 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 2,058,111.85 100.00 

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

ระหว่างระหว่างวันที่วันที่  11  สิงหาคม สิงหาคม 25572557  ถึงวันที่ถึงวันที่  31 31 กรกฎาคม กรกฎาคม 22555588  

 PTR  =  3.8610 เท่า    

* ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซ่ึงคํานวณจากมูลค่าท่ีต่าํกวา่ระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรัพย์สนิ ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา 
หารด้วยมลูค่าทรพัย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกัน  

 



รายงานรายงานประจําปีที่ประจําปีที่  44 -99--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ 1010  
 

 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

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

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 1,565 2.14 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1 39 0.06 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 78 0.11 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าประกาศแจง้ความ 1 38 0.05 
ค่าสอบบัญช ี 71 0.10 
ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 1 37 0.05 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 1,828 2.51 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
 
 



รายงานรายงานประจําปีที่ประจําปีที่  44 -1100--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ 1010  
 

 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน ((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) 
  
  



รายงานรายงานประจําปีที่ประจําปีที่  44 -1111--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ 1010  
 

 
 
 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.ไทยพาณิชย ์จํากัด สัมมนา รับฟังข้อมูล เพื่อประกอบการลงทุน 
2 บมจ.หลักทรพัย์ โนมูระ พัฒนสิน Corporate day รับฟังข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
3 บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)  Corporate day รับฟังข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
4 บมจ.หลักทรพัย์ ธนชาต สัมมนา รับฟังข้อมูลภัยแล้งเพื่อประกอบการลงทุน 
5 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) Corporate day รับฟังข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
6 บมจ.หลักทรพัย์ บัวหลวง site visit รับฟังข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
7 ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา สัมมนา รับฟังข้อมูลด้านเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก 

 

 

 



รายงานรายงานประจําปีที่ประจําปีที่  44 -1122--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ 1010  
 

 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

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

  
รายงานการลรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชีงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชี  

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

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 1 ใน ใน 33  

ณ ณ วันที่วันที่  3311  กรกฎาคมกรกฎาคม  25582558  

รายละเอยีด 
- ไม่ม ี- 

  
รายชื่อผู้รายชื่อผู้จัดการกองทุนจัดการกองทุน  

ณ ณ วันที่วันที่  3311  กรกฎาคม กรกฎาคม 25582558  

ผู้จัดการกองทนุ 
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ คุณชุติมณฑน์  เชาวรัตน ์
 คุณเกษมทัศน ์ ทรรทรานนท ์
 คุณฐิติรัฐ  รัตนสิงห ์
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหน้ีต่างประเทศ ดร.ชาญวุฒ ิ รุ่งแสงมนูญ 
และด้านอัตราแลกเปล่ียน คุณกุลยา  วรรธนรียชาต ิ
 คุณพัณณรัชต ์ บรรพโต 

  

  



รายงานรายงานประจําปีที่ประจําปีที่  44 -1133--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ 1010  
 

 
 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  

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

 รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
2 ธนาคารออมสิน 
3 บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) 
4 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
5 บริษัทเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟ คอร์ส จํากัด 
6 บริษัท ไทยเรทต้ิงแอนด์อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จํากัด 
7 บริษัท เอ็มเอฟโฮลด้ิงส์ 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.โชคชัย  อักษรนันท์ 
13 นายสดาวุธ  เตชะอุบล 
14 พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช 
15 นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 
16 นายสุวิชญ  โรจนวานิช 
17 นางพิลาสลักษณ ์ ยุคเกษมวงศ์ 
18 นายพิษณุ  วิชิตชลชัย 
19 นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย 
20 นายพิศิษฐ์  เสรีวิวัฒนา 
21 นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา 
22 ดร.วิกรม  คุ้มโพโรจน์ 
23 นายอมร  อัศวานนท์ 
24 นางสาวประภา  ปูรณโชติ 
25 นางจิราพร  บุญวานิช 
26 นางพัณณรัชต์  บรรพโต 
27 นางรจิตพร  มนะเวส 
28 นางอภิรดี  พิชัยศรทัต 
29 นายชาคริต  พืชพันธ์ 
30 นางณัฐรา อิสรินทร์ 



รายงานรายงานประจําปีที่ประจําปีที่  44 -1144--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ 1010  
 

 
 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ((ต่ต่ออ))  

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

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



รายงานรายงานประจําปีที่ประจําปีที่  44 -1155--      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อาเซียน สตาร์ 1010  
 

 
 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรัสําหรับรอบปบีัญชี บรอบปบีัญชี ต้ังแต่ต้ังแต่วันที่วันที่  11  สิงหาคม สิงหาคม 25572557  ถึงวันที่ถึงวันที่  31 31 กรกฎาคม กรกฎาคม 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 หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2555 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 
87 หุ้นกู้ บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด(มหาชน) คร้ังท่ี3/2555 ชุดท่ี2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 
88 หุ้นกู้ บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด(มหาชน) คร้ังท่ี3/2556 ชุดท่ี1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 
89 หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2555 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 
90 หุ้นกู้บริษัท โทเท่ิล แอ็คเช็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 
91 หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2556 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 
92 หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี2/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 
93 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)  

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