
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2558 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีดเอ็มเอฟซี  อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์  
  ((II‐‐CCHHIICC))  
  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  มกราคมมกราคม  22555588  ––  330 0 มิถุนายน มิถุนายน 25525588  
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สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟนัด์ 

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

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของ
ท่าน โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 
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ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรบัรอสําหรบัรอบหกเดือนบหกเดือน  ต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 มกราคมมกราคม  22555588  ถึงวันที่ถึงวันที่  3030  มิถุนายนมิถุนายน  22555588  

ดัชนี MSCI Europe Index ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 13.2% ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 
มิถุนายน 2558 โดยดัชนี MSCI Germany ได้มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น +11.7%, France +14.9%, Spain +7.5%, Italy 
+19.8%, United Kingdom -1.0%, และ Switzerland -0.7% ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีเหตุการณ์ที่สําคัญสรุปได้
ดังน้ี  

เม่ือเข้าสู่การลงทุนในปี 2558 เป็นต้นมา ตลาดคาดหมายว่า นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป
จะดําเนินมาตรการอย่างหน่ึงอย่างใดออกมา เพ่ือลดแรงเสียดทานจากเงินเฟ้อชะลอตัว รวมทั้งนักลงทุนคาดว่าเงิน
เฟ้อที่ชะลอตัว จะทําให้ธนาคารกลางสหรัฐผ่อนคลายช่วงเวลาการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายออกไปเพ่ือดูตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐอีกที  ทําให้เซนติเมนท์การลงทุนในสินทรัพย์เส่ียงเป็นบวกอีกคร้ัง  จนกระท่ังช่วงเวลาที่ตลาดรอคอย
ในปลายเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมา นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป  ตัดสินใจดําเนินมาตรการผ่อน
คลายเชิงปริมาณขนาด 1.14 ล้านล้านยูโร ด้วยการเข้าซ้ือพันธบัตรรัฐบาลทุกเดือน ที่ขนาด 6 หม่ืนล้านยูโรตั้งแต่ 
เดือนมีนาคม 2558 ถึงกันยายน 2559 ซ่ึงเป็นประเด็นสนับสนุนการทํายูโรแคร์ร่ีเทรดในสินทรัพย์เส่ียง โดยประเด็น
การออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณของธนาคารกลางยุโรปและนํ้ามันดิบที่เร่ิมทรงตัวเป็นปัจจัยที่มีนํ้าหนักต่อการ
ลงทุนในรอบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 จนถึงรอบระยะเวลาตามรายงานประจําปีในเดือนมีนาคม 2558 ซ่ึงตลาด
หุ้นทั่วโลกโดยรวมสามารถยืนบวกได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

นอกจากที่นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป  ตัดสินใจดําเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ
ขนาด 1.14 ล้านล้านยูโร  และทางด้านธนาคารกลางสหรัฐผ่อนคลายช่วงเวลาการปรับขึ้นดอกเบ้ีย เป็นเซนติเมนท์
บวกหนุนสินทรัพย์เส่ียงในช่วงเวลาดังกล่าว ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นน้ันมีเหตุการณ์สําคัญอีก หน่ึงเหตุการณ์คือ ธนาคาร
กลางสวิส (Swiss National Bank) ปรับเกณฑ์อัตราแลกเปล่ียนที่ผูกค่าเงินฟรังส์กับค่าเงินยูโร ที่ 1.20 ฟรังส์สวิส 
(EURCHF) มาเป็นเวลาถึง 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2554 มาเป็นการปล่อยให้ลอยตัวเม่ือวันที่ 15 มกราคม 2558 ส่งผลให้
ค่าเงินฟรังส์สวิสแข็งค่าอย่างรวดเร็วเม่ือเทียบกับเงินยูโรทันที โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ธนาคารกลางยุโรป
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ 

เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะเศรษฐกิจกลุ่มยูโรในไตรมาส 1 ปี 2558 ขยายตัวเร่งขึ้นจาก
ไตรมาส4 ปี 2557  ทั้งน้ีเศรษฐกิจในเดือนเมษายนฟ้ืนตัวต่อเน่ือง สะท้อนด้วยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือและดัชนีความ
เช่ือม่ันภาคธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้น โดยภาวะเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรปรับตัวดีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2558 ต่อเน่ืองจาก 4 
เดือนแรกของปี 2558 ทั้งการบริโภคและด้านการผลิตสะท้อนจากเครื่องบ่งช้ีต่างๆ คือ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ 
(Composite output PMI) และความเช่ือม่ันภาคธุรกิจที่ดีขึ้น เน่ืองจากการใช้มาตรการการเงินผ่อนคลาย ต้นทุน
นํ้ามันในระดับต่ําสอดคล้องกับการขยายตัวของสินเช่ือที่ปรับตัวเร่งขึ้น ทั้งน้ีความไม่แน่นอนในการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่กรีซ โดยท้ายที่สุดการเจรจาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กรีซ จะมีทางออกที่ได้รับประโยชน์ทั้ง
สองฝ่าย  

ผลดําเนินงานบริษัทในกลุ่มยูโรไตรมาส 1 ปี 2558 ฟ้ืนตัวขึ้นโดยกําไรขยายตัวเฉล่ีย 30% yoy และฟ้ืนตัว
เชิงเร่งจากไตรมาส 4 ปี 2557 เน่ืองจากฐานที่ค่อนข้างต่ําจากเศรษฐกิจยุโรปที่ชะลอตัวจากผลกระทบด้านเงินเฟ้อ  
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ภาวะตลาดอัตราแลกเปล่ียน 
การเคลื่อนไหวของค่าเงินยูโรเทียบกับเงินบาท ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2558 มีการเคล่ือนไหวใน

ทิศทางที่อ่อนค่าจากระดับ 39.93 บาทต่อยูโร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 มาอยู่ที่ระดับ 37.66 บาทต่อยูโร ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2558 หรืออ่อนค่าลง 6.03% โดยมีเหตุการณ์ที่สําคัญ ดังน้ี 

ในช่วงวันที่มกราคม – มิถุนายน 2558 ค่าเงินยูโรเคล่ือนไหวในกรอบ 34.50-39.00 บาทต่อยูโร ในเดือน
มกราคม ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศคงดอกเบ้ียนโยบาย และประกาศมาตรการเข้าซ้ือสินทรัพย์ของธนาคาร
กลางยุโรป ทั้งส้ินจํานวน 1.14 ล้านล้านยูโร ในขณะที่เดือนกุมภาพันธ์สถานการณ์การชําระหน้ีของกรีซคล่ีคลายใน
ระดับหน่ึง ภายหลังได้ขยายระยะเวลาการช่วยเหลือออกไปจนถึงช่วงกลางปี ทั้งน้ีค่าเงินยูโรอ่อนค่าไปแตะระดับ 
34.50 บาทต่อยูโร มาจากการที่นักลงทุนกังวลถึงความสามารถในการดําเนินมาตรการเข้าซ้ือสินทรัพย์ของ ECB 
เน่ืองจากอุปทานของพันธบัตรเป้าหมายท่ีจะทําการซ้ือมีอยู่อย่างจํากัด โดยในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 
หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปออกมาตามตลาดคาด อัตราเงินเฟ้อปรับตัวดีขึ้น ปัญหาสถาบันการเงินในยุโรปเร่ิม
คล่ีคลาย ในขณะท่ีธนาคารกลางสหรัฐยังคงดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป อีกทั้งยังไม่มีการดําเนิน
นโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติมจาก ECB นักลงทุนจึงคาดการณ์ว่า ECB จะหยุดการเข้าซ้ือสินทรัพย์ ส่งผลให้
ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ค่าเงินยูโรปรับตัวอ่อนค่าลง ภายหลังเจ้าหน้าที่กําหนดนโยบายของ ECB 
เตรียมเพ่ิมปริมาณการซื้อ (front load) โดยนายเบอนัว เกอร์ (Benoit Coeure) เปิดเผยว่า ทาง ECB จะเพ่ิม
ปริมาณโครงการซื้อสินทรัพย์หรือมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน จาก
ปัจจุบันที่มีการซ้ือสินทรัพย์ที่ 60,000 ล้านยูโรต่อเดือน ก็จะมีการปรับขึ้นเล็กน้อย เพ่ือหนุนสภาพคล่องที่คาดว่า จะ
ปรับตัวลดลงในช่วงวันหยุดฤดูร้อนกลางปี โดยเดือนมิถุนายน การเจรจาระหว่างกรีซกับกลุ่มเจ้าหน้ียังไม่สามารถหา
ข้อสรุปได้  ตัวเลขทางเศรษฐกิจของยุโรปส่วนใหญ่เติบโต โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อที่ระดับ 0.3% YoY ในเดือน
พฤษภาคม ทําให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าทาง ECB จะหยุดมาตรการเข้าซ้ือสินทรัพย์ ส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามนาย Mario Draghi ได้ยืนยันเดินหน้าดําเนินนโยบายการเข้าซ้ือสินทรัพย์ ทําให้ค่าเงินยูโรมีการ
เคล่ือนไหวในกรอบในเดือนมิถุนายนที่ระดับ 36.00-38.00 บาทต่อยูโร 

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

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((3300  มิถุนายนมิถุนายน  22558558))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย์   (บาท)   
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ 23,222,578.52 97.45 
กองทุนตราสารทุน 

หมู่เกาะเกิร์นซีย์ 
GT Consumer Fund* - Euro IC Share Class B1W6TC7F 42,669 23,222,578.52 97.45 

สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอปท่ีอ้างอิงกับดอกเบี้ย   (5,264,237.95) (22.09) 
หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
เงินฝากธนาคาร     210,149.79 0.88 
ทรัพย์สินอื่น     5,724,476.65 24.02 
หนี้สินอื่น     (62,711.01) (0.26) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     23,830,256.00 100.00 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     11.1839 บาท 

* GT Consumer Fund (เดิมชื่อ Dominion CHIC Fund Limited) – Euro IC Share Class (Master Fund) เป็นกองทุนเปิด
สกุลยูโร ซ่ึงจดทะเบียนในหมู่เกาะเกิร์นซีย์ (Guernsey) โดยมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีผลิตสินค้า หรือ
บริการ ในหลายๆ อุตสาหกรรมท่ีมีเคร่ืองหมายการค้าท่ีเป็นท่ีรู้จักท่ัวโลก โดยลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ 

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน (AIMC) 
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30 April 2015

Fund Information
Number of Positions 37

Standard Deviation 10.12%

Sharpe Ratio 2.28

Source: Bloomberg. Data annualised since inception. 

LUXURY CONSUMER FUND

Performance % 1 Month 1 Year 3 Years 4 Years 5 Years

EUR CLASSES* -2.73% 22.19% 36.32% 55.94% 83.48%

USD CLASSES* 0.55% -2.25% 13.21% 15.48% 51.36%

GBP CLASSES* -3.19% 6.64% 16.89% 22.06% 46.90%

Full Year 2014 2013 2012 2011 2010

EUR CLASSES* 5.13% 20.37% 15.50% -5.29% 36.50%

USD CLASSES* -8.57% 25.06% 17.12% -8.36% 27.59%

GBP CLASSES* -3.62% 21.05% 11.88% -7.67% 31.87%

Performance data supplied by Bloomberg. 
*All performance and other statistics relate to the Euro, USD and GBP IC share classes as at the publication date. The core portfolio of 
the Luxury Consumer Fund is denominated in Euros and all share class performances relate to this underlying portfolio. Differences in 
performance for share classes in USD and GBP are purely as a result of currency movements.

Top 10 Equity Holdings (as at 30/04/2015)                                            (% of NAV)

Michael Kors 5.06% Inditex 4.16%

Nike 4.90% Marriott International 4.03%

Starbucks 4.41% Estee Lauder 3.92%

Luxottica 4.33% Burberry 3.82%

VF Corp 4.31% Macy’s 3.67%

Source: Bloomberg

Top 5 performing holdings during April 2015
AMER SPORTS

PANDORA

CIE FINANCIERE RICHEMONT

INTERCONTINENTAL

TOD’S

+11.90%

+8.92%

+5.97%

+5.21%

+2.72%

Global Trends Luxury Consumer Fund seeks to achieve medium to long-term growth for 
investors by investing in the global companies in the luxury or discretionary spending sector.  
The Fund’s portfolio typically represents many of the best-known global luxury brands which 
have appeal to both wealthy or affluent consumers as well as the global trend in luxury 
consumption driven by the developing markets. 

Global Trends
Luxury 
Consumer 
Fund
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Important Notes
“Global Trends Luxury Consumer Fund” or “Luxury Consumer Fund” or “Fund” or “CHIC” refers to the Dominion Global Trends - Luxury Consumer Fund a sub fund of Dominion Global Trends  
SICAV p.l.c., regulated by the Malta Financial Services Authority, the Fund is recognised by MAS in Singapore and in the UK with Financial Conduct Authority reference number 532412  
(for GBP share classes only).

This document is not designed to be comprehensive and must be read in conjunction with the main prospectus and offering supplement of the Fund which provide full details and important 
information about the Fund and are available to download from www.dominion-funds.com. This report contains commentary and represents the views and opinions of the author. Whilst care  
has been taken with the preparation of this commentary, the contents should not be taken as advice of any kind to any party.

The risk profile of the Fund will be typical of other pure equities based funds and market movements may cause the value of investments and any income from them, to go down as well as up.  
Past performance is not indicative of future results. Returns may increase or decrease as a result of any currency fluctuation.

This document is not an offer for sale. If you are considering an investment or would like to find out more please contact your professional advisor so they can advise you. Use or copying of the 
information is not permitted without the prior written consent of Dominion Fund Management Limited.

© 2015 Dominion Fund Management Limited (“DFML”). All rights reserved.  
DFML is licensed by the Guernsey Financial Services Commission under the Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law 1987, as amended. DFML is a member of the Dominion Group  
of companies. Registered Office: Ground Floor, Tudor House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, GY1 1DB. Company no. 42592 GT
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EUR
Share Classes EUR IC EUR DC EUR A EUR B EUR C

Launch Date 04.06.2007              04.06.2007 09.10.2010 24.08.2012 30.01.2015
Minimum Investment EUR 2,500

ISIN Code MT7000004115 MT7000004107 MT7000001368 MT7000005898 MT7000012753

Bloomberg Ticker DOMCHEI MV DOMCHED MV DOMCHEA MV DGTCNEB MV DGTCNEC MV

EMX Participant ID/Funds DOMIN/CHIC  
EUR IC

DOMIN/CHIC  
EUR DC

DOMIN/CHIC  
EUR A

DOMIN/CHIC  
EUR B

DOMIN/CHIC 
EUR C

SEDOL B3KJXY2 B3PZKB1 B61WRT4 B7T2Q18 BSTLDZ5

Annual Management Charge 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10%

USD
Share Classes USD IC USD DC USD A USD B USD C

Launch Date 04.06.2007              04.06.2007 09.10.2010 24.08.2012 30.01.2015
Minimum Investment USD 2,500

ISIN Code MT7000004099 MT7000004081 MT7000001376 MT7000005906 MT7000012761

Bloomberg Ticker DOMCHUI MV DOMCHUD MV DOMCHUA MV DGTCNUB MV DGTCNUC MV

EMX Participant ID/Funds DOMIN/CHIC  
USD IC

DOMIN/CHIC  
USD DC

DOMIN/CHIC  
USD A

DOMIN/CHIC  
USD B

DOMIN/CHIC 
USD C

SEDOL B3Q2PW7 B68KVK0 B62THV0 B7W32R6 BSTLF04

Annual Management Charge 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10%

GBP
Share Classes GBP IC GBP DC GBP A GBP B

Launch Date 04.06.2007              04.06.2007 09.10.2010 29.09.2014
Minimum Investment GBP 2,000

ISIN Code MT7000004032 MT7000004065 MT7000001350 MT7000012142

Bloomberg Ticker DOMCHSI MV DOMCHSD MV DOMCHSA MV DGTCHGB MV

EMX Participant ID/Funds DOMIN/CHIC  
GBP IC

DOMIN/CHIC  
GBP DC

DOMIN/CHIC  
GBP A

DOMIN/CHIC  
GBP B

SEDOL B677XM8 B3N96Q2 B65QFF4 BRB31D6

Annual Management Charge 2.10% 2.10% 2.10% 2.10%

General Information - EUR / USD / GBPGeographic & Sector 
Distribution

Technology 3.72%
Cosmetics 4.07%
Accessories 4.56%
Transportation 6.99%
Other 7.10%
Luxury Lodging  
& Gaming 9.89%

Sports 10.38%
Beverages & Food 12.35%

Watch, Jewellery 
& Optics 13.92%

Apparel & Shoes 27.02%

Sector Allocation

Asia 2.63%
Europe 47.70%
America 49.67%

Geographic Distribution 
by Domicile

Fund Manager Dominion Fund Management Limited

Investment Manager Dan Gianera 

Trading Frequency Daily



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -77--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีเปิดเอ็มเอฟซี  อินเตอร์เนช่ันแนล ชิค ฟันด์อินเตอร์เนช่ันแนล ชิค ฟันด์  
 

 
 

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 
อินเตอรเ์นชั่นแนล ชิค ฟันด์ -0.29 8.53 10.93 11.94 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) 2.63 3.71 3.77 16.43 

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

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  

  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -88--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีเปิดเอ็มเอฟซี  อินเตอร์เนช่ันแนล ชิค ฟันด์อินเตอร์เนช่ันแนล ชิค ฟันด์  
 

  
  
รายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนรายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน  

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 210,149.79 0.88 

(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 ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็นเอ - - AA-  -      210,149.79  
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ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที่สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที่  11  มกรามกราคมคม  22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3030  มิถุนายนมิถุนายน  25582558  

 ชื่อบริษัท 
ค่านายหน้า 

(บาท) 
อัตราส่วนค่านายหน้า 

ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 
1 DGT 208,627.80 100.00 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 208,627.80 100.00 

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

ระหว่างระหว่างวันที่วันที่  11  มกราคม มกราคม 22555588  ถึถึงวันที่ งวันที่ 30 30 มิถุนายน มิถุนายน 25582558  

 PTR  =  0.2386 เท่า    

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

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่11  มกราคม มกราคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 มิถุนายน มิถุนายน 25582558  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 207 0.80 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1 3 0.01 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 14 0.05 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าประกาศแจง้ความ 1 18 0.07 
ค่าสอบบัญช ี 26 0.10 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 15 0.06 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 283 1.09 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1111--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีเปิดเอ็มเอฟซี  อินเตอร์เนช่ันแนล ชิค ฟันด์อินเตอร์เนช่ันแนล ชิค ฟันด์  
 

  
  
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 วัณ วันที่นที่  30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25582558  
 หน่วย  :  บาท 

สินทรัพย์ 
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม   23,222,578.52 

 (ราคาทุน  20,507,511.07 บาท )   
เงินฝากธนาคาร  1,246,609.99 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (576,658.97) 
ลูกหนี้ 

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 536.48 
จากการขายเงินลงทุน 0.00 

สินทรัพย์อ่ืน  0.00 
รวมสินทรัพย์ 23,893,066.02 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 0.00 
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 99.01 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 62,711.01 
รวมหนี้สิน 62,810.02 

สินทรัพย์สุทธิ 23,830,256.00 

สินทรัพย์สุทธิ: 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  21,307,530.24 
กําไรสะสม 

บัญชีปรับสมดุล 65,270,774.42 
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน  (62,748,048.66) 

สินทรัพย์สุทธิ 23,830,256.00 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.1839 
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 2,130,753.0242 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหรบัรอบระยะเวลาสําหรบัรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 มกรามกราคมคม  22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3030  มิถุนายนมิถุนายน  25582558  ((งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  
หน่วย  :  บาท 

รายได้จากการลงทุน 
รายได้ดอกเบี้ย 536.48 

รวมรายได้ 536.48 
 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 206,797.25 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 3,170.86 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 13,786.42 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 58,574.89 

รวมค่าใช้จ่าย 282,329.42 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (281,792.94) 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (332,761.44) 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
กําไร (ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 559,314.49 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น (45,747.77) 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาซ้ือขายต่างประเทศล่วงหน้า 3,057,918.70 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากสัญญาซ้ือขายต่างประเทศล่วงหน้า (1,393,664.63) 

รวมกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม่เกิดขึ้น 2,177,820.79 
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 1,563,266.41 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 330 0 มิถุนายนมิถุนายน  25582558  

      
จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม  

(บาท) 
ร้อยละมูลค่า

เงินลงทุน 
หุ้นทุน 

Dominion CHIC Fund Limited –  
Euro IC Share Class * B1W6TC7F 42,668.9347 23,222,578.52 100.00 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน  20,507,511.07  บาท)     23,222,578.52 100.00 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่ต้ังแต่วันที ่1 1 มกราคม มกราคม 22555588  ถึถึงวันที่ งวันที่ 30 30 มิถุนายน มิถุนายน 25582558  

รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม 
- ไม่มีข้อมูลรายงาน - 

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

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชี  

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

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
รายรายชื่อผู้จัดการกองทุนชื่อผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันที่วันที่  30 30 มิถุนายนมิถุนายน  22555588  

ผู้จัดการกองทุน 
ผู้จัดการกองทนุในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ คุณชุติมณฑน์  เชาวรัตน์ 
 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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