
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2558 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีดเอ็มเอฟซี  อินเตอร์เนชั่นแนลอินเตอร์เนชั่นแนล  
  ดีเวลลอป มาร์ดีเวลลอป มาร์เก็ต เก็ต ((II--DDEEVVEELLOOPP))  
  ตั้งแตวั่นที่ ตั้งแตวั่นที่ 11  พฤษภาคมพฤษภาคม  22555588  ––  331 1 ตุลาคม ตุลาคม 25525588  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ตเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต  
 

  
  
สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต สําหรับระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึง 31 
ตุลาคม 2558 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของ
ท่าน โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -22--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ตเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต  
 

  
  
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรบัรอสําหรบัรอบหกเดือนบหกเดือน  ต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 พฤษภาคมพฤษภาคม  22555588  ถึงวันที่ถึงวันที่  3131  ตุลาคมตุลาคม  22555588  

ภาวะตลาดตราสารทุนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
MSCI World
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               Source: Bloomberg 

นับจากวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2558 ดัชนี MSCI world ปรับตัวลง 4.58% มาปิดที่ 1,705.80 จุด 
เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ภาพรวมการลงทุนทั่วโลกให้นํ้าหนักต่อแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบ้ียของธนาคารกลาง
สหรัฐ เม่ือตัวเลขการจ้างงานสหรัฐปรับตัวทิศทางบวก สําหรับทางด้านเศรษฐกิจสหรัฐฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ ในช่วง
ไตรมาส 2 ปี 2558 เป็นต้นมา หลังจากที่ไตรมาส 1  เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญกับช่วง low season เน่ืองจากสภาพ
อากาศที่หนาวเหน็บทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอ โดยยอดค้าปลีกสหรัฐเร่ิมปรับตัวดีขึ้นหลังจากผ่านไตรมาส 1 
เป็นต้นมา 

การจ้างงานสหรัฐ โดยรวมปรับตัวไปในทิศทางบวกตลอดปี 2558  เม่ืออัตราการว่างงานสหรัฐปรับตัวเข้าสู่
ระดับเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐ ที่ 5% จากต้นปี 2558 ที่อยู่ที่ระดับ 5.7% และช่วงเดือนพฤษภาคม อยู่ที่
ระดับ 5.5% พร้อมทั้ง การจ้างงานนอกภาคเกษตร (non-farm payrolls)  ยังคงแข็งแกร่ง  โดยช่วงเดือนพฤษภาคม 
- ตุลาคม 2558 อยู่ที่ระดับ 2.20 แสนตําแหน่งงาน ซ่ึงข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐช่วยหนุนกําลังซ้ือภายในประเทศ 
และทําให้เศรษฐกิจสหรัฐยังขยายตัวในระดับปกติ ซ่ึง GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐ ขยายตัว 2.2% แต่ต่ํากว่าช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้าที่ขยายตัว 2.9%   

การเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซน ไตรมาส 3 ปี 2558 ขยายตัว 1.6% ซ่ึงมีผลบวกหนุน กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เน่ืองจาก การดําเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณของธนาคารกลางยุโรปเม่ือช่วงต้นปี 2558 เป็นต้นมา 
เพ่ือกระตุ้นเงินเฟ้อในกลุ่มยูโรโซนให้เข้าใกล้เป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลางยุโรปในระยะยาวพร้อมทั้งการแก้ไข
ปัญหา หน้ีสินของกรีซที่บรรลุ ข้อตกลงการขอรับวงเงินช่วยเหลือ (bailout program) 8.6 หม่ืนล้านยูโร สามารถ
ผ่านพ้นไปด้วยดี ซ่ึงสามารถหาทางออกพร้อมทั้งการยอมรับเงื่อนไขของกลุ่มเจ้าหน้ี ทําให้กรีซพ้นสภาพจากการถูก
ถอดออกจากกลุ่มยูโรโซน (No Grexit)  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -33--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ตเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต  
 

  
  
อย่างไรก็ดีในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ รอบรายงาน  เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2558   ทางธนาคารกลางญี่ปุ่น

ยังสงวนท่าทีในการเพ่ิมวงเงินเข้าซ้ือพันธบัตร โดยคงระดับเดิม 80 ล้านล้านเยน โดยธนาคารกลางญ่ีปุ่นมีความ
ระมัดระวังในการดําเนินนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณที่เป็นเป้าหมายเชิงนโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่นในปัจจุบัน 

ดัชนี MSCI World ทรงตัวถึงลดลง ช่วงระยะเวลา ต้ังแต่ พฤษภาคม – สิงหาคม  2558  โดยตลอดเวลา
ดังกล่าวปรับตัวลดลง 7.94%     นับว่า ประเด็นที่ตลาดให้ความสําคัญคือ 1) ความถูกแพงของตลาดหุ้นสหรัฐ ในช่วง
กลางปี 2558 ที่มีการซ้ือขายที่ระดับราคาต่อกําไรถึง 18-19 เท่าในดัชนี S&P 500 เป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี
หลังจากเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์แล้วตามด้วยการอัดฉีดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ก่อนยุติ
บทบาทในช่วงเดือนตุลาคม 2557  ซ่ึงประเด็นที่ตลาดให้นํ้าหนักอยู่ในปัจจุบันคือ ท่าทีปรับขึ้นดอกเบ้ียของธนาคาร
กลางสหรัฐ    2)  ราคานํ้ามันดิบที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง ด้วยความกังวลต่อปริมาณอุปทานล้นระบบ นอกจากน้ี 
ปัจจัยหน่ึงที่สําคัญ คือ ธนาคารกลางสหรัฐ ตัดสินใจดําเนินนโยบายดอกเบ้ียต่ําใกล้ศูนย์ออกไป ในช่วงเวลาดังกล่าว
เน่ืองจาก ความกังวลต่อเศรษฐกิจโลก  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ ที่เร่ิมปรับตัวดีขึ้น 
มากกว่า ค่าเฉล่ียช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาที่ 2 แสนตําแหน่ง  สนับสนุนให้ เจเนท เยเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐ 
ส่งสัญญาณ ดําเนินนโยบายการเงินตึงตัว  

 คาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางรายใหญ่นอกสหรัฐ เพ่ือทดแทนการยุติเข้าซ้ือพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐในช่วงเดือนตุลาคม 2557 ยังไม่เกิดมาตรการใหม่ๆ ขึ้นในช่วงเวลาเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2558  
หลังจากท่ีธนาคารกลางยุโรปตัดสินใจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงผ่อนคลายปริมาณเพ่ิมเติม   เม่ือช่วงปลาย
เดือนมกราคม 2558 ซ่ึงมาตรการดังกล่าวหนุนการทํา ยูโรแคร่ีเทรด  และเม็ดเงินส่วนใหญ่ไหลกลับมาเก็งกําไรใน
สินทรัพย์เส่ียงอีกคร้ัง ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเข้าสู่เดือนพฤษภาคม  2558  

ช่วงระยะเวลา กันยายนถึงปลายเดือนตุลาคม 2558  ตลาดหุ้นโลก สามารถปรับตัวขึ้น โดยดัชนี MSCI 
WORLD ปรับตัวขึ้น 6% ที่มีแรงซ้ือคืนกลับในตลาดหุ้นสหรัฐ ทั้งดัชนี ดาวโจนส์และ S&P500 สามารถปรับตัวขึ้นได้
ในช่วงเวลาดังกล่าว นําตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้น เม่ือนักลงทุนต่างตอบรับการทรงดอกเบ้ียที่ต่ําใกล้ศูนย์ต่อไปของ
ธนาคารกลางสหรัฐและนักลงทุนต่างกลับมาซ้ือหุ้นเพ่ือตอบรับผลดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ไตรมาส 3 ในช่วง
กันยายน ถึงตุลาคม 2558 

 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -44--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ตเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต  
 

  
  
ภาวะตลาดอัตราแลกเปล่ียน 
การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สรอ. ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2558 มีการเคล่ือนไหว

ในทิศทางที่อ่อนค่าจากระดับ 33.01 บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ 30 เมษายน 2557 มาอยู่ที่ 35.59 บาทต่อดอลลาร์
สรอ. ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 หรืออ่อนค่า 7.81% 

ค่าเงินบาทในเดือนพฤษภาคม เงินบาทอ่อนค่าเร็วที่สุดจาก 33.0 มาเป็น 33.7 บาท (ณ. ส้ินเดือน)  
เน่ืองจากบริษัทต่างชาติส่งเงินกลับประเทศทําให้มีแรงซ้ือเงินดอลล่าร์สหรัฐ  และธนาคารแห่งประเทศไทยส่งสัญญาณ
อยากให้ค่าเงินบาทปรับตัวในทิศทางสอดคล้องกับประเทศอื่นในภูมิภาค (คืออ่อนค่าเทียบกับดอลล่าร์สหรัฐ) ในขณะ
ที่การส่งออกหดตัวต่อเน่ือง และในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558 มูลค่าการส่งออกไทยยังคงหดตัวกว่า 4.2% YOY 
ขณะท่ี ด้านมูลค่าการนําเข้าหดตัวเช่นกัน  นอกจากน้ี การประชุมของ กนง.ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัว
ของจีนซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย 

ในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558  เงินบาทเคล่ือนไหวผันผวนอย่างหนักในทิศทางอ่อนค่าอย่างรุนแรง
กว่าเดิม ภายหลังการประชุมคณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐฯ ความเห็นส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ภายในปีน้ี  ทั้งน้ีในเดือนสิงหาคม ธนาคารกลางจีนประกาศลดค่าเงินหยวน เพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ     
นักลงทุนกังวลว่าปัจจัยดังกล่าวอาจสร้างความลําบากในการเร่ิมใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของ FED   ส่งผลให้
นักลงทุนทั่วโลกลดการถือครองสินทรัพย์เส่ียง ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงตามค่าเงินในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค 

กอปรกับนักลงทุนต่างชาติขายตราสารหน้ีและตราสารทุน ในเดือนตุลาคม 2558 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นตาม
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จากผลของการที่นักลงทุนคาดการณ์ว่า FED อาจเล่ือนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายออกไป
ปีหน้า 

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

  
 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -55--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ตเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต  
 

  
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((331 1 ตุลาคมตุลาคม  22558558))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย์   (บาท)   
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ 136,409,236.21 96.80 
หุ้นสามัญ         

ประเทศเยอรมนี 
AURUBIS AG NDAGY 2,000 4,758,998.40 3.38 
KRONES AG KRNGY 1,300 5,565,993.03 3.95 
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG PSMGY 3,000 5,775,373.31 4.10 
XING AG O1BCGY 300 2,108,674.62 1.50 

ประเทศฝรั่งเศส 
ALTEN ATEFP 2,000 3,694,485.60 2.62 
Orpea ORPFP 1,000 2,856,964.50 2.03 
SARTORIUS STEDIM BIOTECH DIMFP 300 3,772,954.28 2.68 
UBI UBIFP 6,500 6,938,412.24 4.92 

ประเทศสหราชอาณาจักร 
Domino's Pizza Group PLC DOMLN 8,000 4,757,516.02 3.38 

ประเทศญี่ปุ่น 
KAJIMA CORP 1812F 13,000 2,670,086.42 1.89 
MonotaRO Co Ltd 3064JT 3,000 2,771,456.00 1.97 
NTT DATA CORP 9613JT 3,800 6,774,670.21 4.81 
Obayashi Corp 1802JT 18,000 5,643,692.21 4.01 
Park24 Co Ltd 4666JT 8,000 5,997,307.01 4.26 
Taisei Corp 1801JT 10,000 2,327,964.10 1.65 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
FLEETMATICS GROUP PLC FLTXUS 2,200 4,353,903.31 3.09 
ALIGN TECHNOLOGY INC ALGNUS 1,000 2,327,495.76 1.65 
ALPHABET INC -CL A GOOGLUS 200 5,243,727.77 3.72 
CONSTELLATION BRANDS INC-A -STZUS         STZUS 1,200 5,751,538.56 4.08 
DR HORTON INC -DHIUS                          2250687F 2,700 2,826,275.33 2.01 
EPAM SYSTEMS INC EPAMUS 1,700 4,675,436.22 3.32 
FACEBOOK INC -FBUS                            FBUS 1,400 5,075,903.45 3.60 
Inphi Corp IPHIUS 7,000 7,409,514.84 5.26 
ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY  
BOND FUND     B1MYR49F 3,000 11,762,280.36 8.35 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -66--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ตเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต  
 

  
 
    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย์   (บาท)   

RAYTHEON COMPANY RTNUS 1,200 5,009,129.28 3.55 
Royal Caribbean Cruises Ltd RCLUS 1,700 5,944,785.42 4.22 
TESORO CORP TSOUS 1,000 3,802,003.08 2.70 
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC ULTIUS 800 5,812,694.88 4.12 

สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอปท่ี     (1,561,699.31) (1.11) 
อ้างอิงกับดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
เงินฝากธนาคาร     8,342,433.72 5.92 
ทรัพย์สินอื่น     17,701,633.28 12.56 
หนี้สินอื่น     (19,975,670.05) (14.18) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     140,915,933.86 100.00 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     12.7761 บาท 

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน (AIMC) 

 
 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -77--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ตเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต  
 

 
 

ผลการดําผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมเนนิงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนนิงานย้อนหลัง 
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 

3 เดือน 
(31 ก.ค. 58) 

6 เดือน 
(30 เม.ย. 58) 

1 ปี 
(31 ต.ค. 57) 

3 ปี 
(31 ต.ค. 55) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี  
อินเตอรเ์นชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต -2.39 0.13 16.60 11.24 
เกณฑ์มาตรฐาน (1) -1.03 4.52 10.73 17.28 

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

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  

  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -88--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ตเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต  
 

  
  
รายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนรายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันที่ณ วันที่  31 31 ตุลาคมตุลาคม  22558558  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
    (บาท)   

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

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 8,342,433.72 5.92 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) - - 

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

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

  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้คํ้า/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ 
กําหนด 

อันดับความ
น่าเช่ือถือ 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว 

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 

  ผู้สลกัหลัง   (บาท) (บาท) 

เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย   - -  AA  -  8,342,433.72  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -99--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ตเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต  
 

  
  
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่11  พฤษภาคมพฤษภาคม  22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3131  ตุลาคมตุลาคม  25582558  

 ชื่อบริษัท ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) 379,339.30 53.74 
2 บมจ.หลักทรัพย์ คันทร่ีกรุ๊ป 326,543.90 46.26 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 705,883.25 100.00 

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

ระหว่างระหว่างวันที่วันที่  11  พฤษภาคม พฤษภาคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31 31 ตุลาคม ตุลาคม 25582558  

 PTR  =  2.6820 เท่า    

* ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซ่ึงคํานวณจากมูลค่าท่ีต่าํกวา่ระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรัพย์สนิ ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา 
หารด้วยมลูค่าทรพัย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกัน  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1100--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ตเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต  
 

  
  
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่11  พฤษภาคม พฤษภาคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31 31 ตุลาคม ตุลาคม 25582558  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 595 0.81 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1 14 0.02 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 40 0.05 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าประกาศแจง้ความ 1 19 0.03 
ค่าสอบบัญช ี 21 0.03 
ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 1 73 0.10 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 762 1.04 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1111--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ตเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต  
 

  
  
การรัการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน บผลประโยชน์ตอบแทนจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน ((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) 23. บมจ.หลักทรพัย์ เคทีซิมิโก ้
5. BlackRock, Inc. (Asset management) 24. เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ เอ็น เอ 
6. บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 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) 28. บมจ.หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
10. บมจ.หลักทรพัย์ โนมูระ พัฒนสิน 29. บล.ไทยพาณิชย ์
11. บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) 30. บมจ.หลักทรพัย์ ซิกโก ้
12. บล.เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตนั (ประเทศไทย) 31. ธนาคารสแตนดาร์ดชารเ์ตอร์ด 
13. บล.ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) 32. ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 
14. ธนาคารดอยซ์แบงก ์ 33. บล.ทิสโก้ จํากัด 
15. บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 34. กลุ่มบริษทัหลักทรัพย์ทรีนิตี ้
16. บมจ.หลักทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรสั 35. บมจ.หลักทรพัย์ ธนชาต 
17. ธนาคารเอชเอสบีซี 36. บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) 
18. ธนาคารกสิกรไทย 37. ธนาคารยูโอบ ี
19. บมจ.หลักทรพัย์ กสิกรไทย 38. บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบ ี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) สัมมนา ข้อมูลลงทุน 
2 ธนาคารยูโอบ ี

 
Site visit,  

One on One Meeting 
ได้รับขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน, 

ข้อมูลลงทุน 
3 บมจ.หลักทรพัย์ โนมูระ 

 
Group Meeting,  

สัมมนา 
 ได้รับขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสินใจลงทุน,

ข้อมูลลงทุน 
4 บล.ซี แอล เอส เอ  

(ประเทศไทย) 
Group Meeting 

 
 ได้รับขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสินใจลงทุน 

 
5 บล.ไทยพาณิชย ์ One on One Meeting  ได้รับขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
6 บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) Site visit  ได้รับขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
7 บมจ.หลักทรพัย์ ธนชาต สัมมนา  ได้รับขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
8 บมจ.หลักทรพัย์ บัวหลวง สัมมนา  ได้รับขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
9 บมจ.หลักทรพัย์ กสิกรไทย สัมมนา  ได้รับขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
10 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สัมมนา  ได้รับขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
11 ธนาคารสแตนดาร์ดชารเ์ตอร์ด สัมมนา  ได้รับขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
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งบดุลงบดุล  

ณ วันที่ณ วันที่  3311  ตุลาคมตุลาคม  25582558  
หน่วย  :  บาท 

สินทรัพย์ 
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 136,409,236.20 

(ราคาทุน  133,244,019.25   บาท )   
เงินฝากธนาคาร  16,168,608.64 
ลูกหนี้ 

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 179,683.09 
จากการขายเงินลงทุน 7,517,451.37 7,697,134.46 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 602,506.68 
สินทรัพย์อ่ืน 0.00 

รวมสินทรัพย์ 160,877,485.98 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 19,760,384.21 
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 0.00 
เงินปันผลค้างจ่าย 0.00 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 201,167.91 19,961,552.12 

รวมหนี้สิน 19,961,552.12 
สินทรัพย์สุทธิ 140,915,933.86 

สินทรัพย์สุทธิ: 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  110,296,056.49 
กําไรสะสม 

บัญชีปรับสมดุล 27,492,415.74 
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน  3,127,461.63 30,619,877.37 

สินทรัพย์สุทธิ 140,915,933.86 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.7761 
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 11,029,605.6490 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหรบัรอบระยะเวลาสําหรบัรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 11  พฤษภาคม พฤษภาคม 22555588  ถึงวัถึงวันที่ นที่ 31 31 ตุลาคม ตุลาคม 25582558  ((งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  
หน่วย  :  บาท 

รายได้จากการลงทุน 
รายได้จากเงินปันผล 383,961.66 
รายได้ดอกเบี้ย 3,617.92 

รวมรายได้ 387,579.58 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 595,292.02 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 13,890.14 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 39,686.17 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 113,584.38 

รวมค่าใช้จ่าย 762,452.71 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (374,873.13) 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
กําไร (ขาดทุน) จากอ.แลกเปลี่ยน 604,643.54 
กําไร (ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น (1,445,946.16) 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น 1,555,465.03 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น จาก Forward (2,557,292.64) 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น จาก Forward 860,951.52 

รวมกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม่เกิดขึ้น (982,178.71) 
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (1,357,051.84) 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 3311  ตุลาคม ตุลาคม 25582558  

        
จํานวน
หน่วย 

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า 
เงินลงทุน 

หุ้นสามัญ 
ประเทศเยอรมนี 

AURUBIS AG NDAGY 2,000 4,758,998.40 3.49 
KRONES AG KRNGY 1,300 5,565,993.03 4.08 
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG PSMGY 3,000 5,775,373.31 4.23 
XING AG O1BCGY 300 2,108,674.62 1.55 

ประเทศฝรั่งเศส 
ALTEN ATEFP 2,000 3,694,485.60 2.71 
Orpea ORPFP 1,000 2,856,964.50 2.09 
SARTORIUS STEDIM BIOTECH DIMFP 300 3,772,954.28 2.77 
UBI UBIFP 6,500 6,938,412.24 5.09 

ประเทศสหราชอาณาจักร 
Domino's Pizza Group PLC DOMLN 8,000 4,757,516.02 3.49 

ประเทศญี่ปุ่น 
KAJIMA CORP 1812F 13,000 2,670,086.42 1.96 
MonotaRO Co Ltd 3064JT 3,000 2,771,456.00 2.03 
NTT DATA CORP 9613JT 3,800 6,774,670.21 4.97 
Obayashi Corp 1802JT 18,000 5,643,692.21 4.14 
Park24 Co Ltd 4666JT 8,000 5,997,307.01 4.40 
Taisei Corp 1801JT 10,000 2,327,964.10 1.71 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 0.00 
FLEETMATICS GROUP PLC FLTXUS 2,200 4,353,903.31 3.19 
ALIGN TECHNOLOGY INC ALGNUS 1,000 2,327,495.76 1.71 
ALPHABET INC -CL A GOOGLUS 200 5,243,727.77 3.84 
CONSTELLATION BRANDS INC-A -STZUS           STZUS 1,200 5,751,538.56 4.22 
DR HORTON INC -DHIUS                          2250687F 2,700 2,826,275.33 2.07 
EPAM SYSTEMS INC EPAMUS 1,700 4,675,436.22 3.43 
FACEBOOK INC -FBUS                            FBUS 1,400 5,075,903.45 3.72 
Inphi Corp IPHIUS 7,000 7,409,514.84 5.43 
ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY  
BOND FUND     B1MYR49F 3,000 11,762,280.36 8.62 
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จํานวน
หน่วย 

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า 
เงินลงทุน 

RAYTHEON COMPANY RTNUS 1,200 5,009,129.28 3.67 
Royal Caribbean Cruises Ltd RCLUS 1,700 5,944,785.42 4.36 
TESORO CORP TSOUS 1,000 3,802,003.08 2.79 
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC ULTIUS 800 5,812,694.88 4.26 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 133,244,019.25  บาท)     136,409,236.21 100.00 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่ต้ังแต่วันที ่11  พฤษภาคม พฤษภาคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31 31 ตุลาคม ตุลาคม 25582558  

รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม 
บริษทัหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

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

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชี  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่ต้ังแต่วันที ่11  พฤษภาคม พฤษภาคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31 31 ตุลาคม ตุลาคม 25582558  

-การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน- 

  
รายรายชื่อผู้ชื่อผู้จัดการกองทุนจัดการกองทุน  

ณ ณ วันที่วันที่  31 31 ตุลาคมตุลาคม  22555588  

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

  







      
  

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

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