
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2558 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดเอ็ดเอ็มเอฟซี มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนลอินเตอร์เนชั่นแนล    
  อีเมอร์จิ้ง อีเมอร์จิ้ง 10 10 ซีร่ีส์ ซีร่ีส์ 2 2 ((II--EEmmeerrggiinngg  1100SS22))  
  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 30 30 มีนาคมมีนาคม  22555588  ––  2929  กันยายน กันยายน 25525588  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เปิดเอ็มเอฟซี อิอินเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง นเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง 10 10 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์22  
 

  
  
สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จ้ิง 10 ซีรี่ส์ 2 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรีส่ ์ 2  สําหรับระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึง 
29 กันยายน 2558 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทกุท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของ
ท่าน โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -22--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เปิดเอ็มเอฟซี อิอินเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง นเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง 10 10 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์22  
 

  
  
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรบัรอสําหรบัรอบหกเดือนบหกเดือน  ต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 3030  มีนาคมมีนาคม  22555588  ถึงวันที่ถึงวันที่  2929  กันยายนกันยายน  22555588  

ภาวะตลาดต่างประเทศ 
ดัชนี MSCI EM ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 – 29 กันยายน 2558 ปรับตัวลดลงถึง 20% มาปิดที่ 792.05 

จุด เป็นไปตามพลวัตรของการเคล่ือนไหวของเงินทุนโลก และระบบเศรษฐกิจโลกที่ไม่มีความสมดุล 
ภาวะเศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะชะลอตัวเล็กน้อย ในไตรมาส 1 ปี 2558 เน่ืองจากภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐ

ชะลอตัวตามฤดูกาล ส่งผลกระทบต่อกําลังซ้ือในประเทศ ซ่ึงส่งผลให้เศรษฐกิจในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging 
market) โดยรวมไม่สดใสนัก อย่างไรก็ดี เดือนมีนาคม 2558 ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐมีสัญญาณดีขึ้นหลังจากชะลอตัว
ลงใน 2 เดือนแรก แต่ก็ไม่สามารถหนุนกําลังซ้ือในแถบเอเชียส่งผลให้เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเอเชียและจีนเติบโต
ชะลอตัวทั้งด้านการลงทุนภาคเอกชนและด้านการส่งออกของแต่ละประเทศที่เผชิญกับภาวะค่าเงินในตลาดสินทรัพย์
เกิดใหม่ด้อยค่ากันเป็นส่วนมาก  

ภาวะเศรษฐกิจยุโรป ไตรมาส 1 ปี 2558 มีสัญญาณการฟ้ืนตัวที่ดีขึ้น เน่ืองจากได้รับอานิสงค์จากการดําเนิน
นโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณของธนาคารกลางยุโรปเม่ือช่วงต้นปี 2558 ในการออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ 
(Quantitative easing) เพ่ือกระตุ้นเงินเฟ้อในกลุ่มยูโรโซนให้เข้าใกล้เป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลางยุโรป โดย
การบริโภคภาคเอกชนได้รับผลบวกจากราคานํ้ามันที่ปรับตัวลงในช่วงก่อนหน้า รวมท้ังภาวะการเงินที่ผ่อนคลาย 
สอดคล้องกับความเช่ือม่ันของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมขึ้น และการขยายตัวของสินเช่ือภาคครัวเรือนที่เร่งตัวขึ้นตั้งแต่ปี 2557 
อยา่งไรก็ดีเม็ดเงินส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซน ซ่ึงไม่ได้ส่งผลทางตรงต่อการกระตุ้น
เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่อย่างมีนัยสําคัญ 

เศรษฐกิจเอเชียและจีน ไตรมาส 1 ปี 2558 ชะลอตัวลงตามมูลค่าการส่งออกของประเทศในภูมิภาคส่วน
ใหญ่ที่หดตัวจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์และราคานํ้ามันในตลาดโลกท่ีปรับตัวลงมาระดับต่ํา พร้อมทั้งเศรษฐกิจคู่ค้าของ
แต่ละประเทศฟ้ืนตัวอย่างเชื่องช้าประกอบกับการลงทุนประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีสัญญาณชะลอตัวลงอย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ดีการบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวปกติเน่ืองจากได้อานิสงค์จาก ราคานํ้ามันที่ปรับตัวลง ขณะท่ี
เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวอย่างต่อเน่ืองทําให้ธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง เพ่ือ
กระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   

เศรษฐกิจจีนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในไตรมาส 2 ปี 2558 โดยปัจจัยหน่ึงคือผลกระทบช่ัวคราวจากการ
ขยายตัวของภาคบริการทางการเงิน ทว่าโดยรวมยังชะลอตัวจากแผนการปฎิรูปเศรษฐกิจจีนทําให้เศรษฐกิจเอเชีย
โดยรวมชะลอตัวในไตรมาส 2 ปี 2558  ขณะที่ เดือนกรกฎาคม 2558 ภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัวตามการส่งออกที่
หดตัวและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ชะลอตัวอย่างต่อเน่ือง ทั้งด้านภาคอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ โดย
เศรษฐกิจในแถบเอเชียชะลอตัวอย่างต่อเน่ือง ตามการส่งออกที่หดตัวและอุปสงค์ที่อ่อนแอ โดยที่ด้านการเงินแต่ละ
ธนาคารพาณิชย์มีความระมัดระวังในการปล่อยสินเช่ือให้กับภาคครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็ก  

ปลายเดือนมิถุนายน 2558 เป็นต้นมาถึงช่วงเดือนกันยายน 2558  ดัชนี MSCI EM ปรับตัวลงร่วม 16% 
สอดคล้องกับดัชนีอื่นๆเน่ืองจาก 1) การเติบโตทางเศรษฐกิจจีนชะลอตัวกดดันอุปทานทั่วโลก 2) แรงขายสินทรัพย์
เส่ียงให้ตลาดหุ้นทั่วโลก และ 3) ความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ กดดันดัชนีตลาดหุ้น
โดยรวมทั้งในตลาดเกิดใหม่และตลาดพัฒนาแล้ว 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -33--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เปิดเอ็มเอฟซี อิอินเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง นเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง 10 10 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์22  
 

 
 
นโยบายการเงินของธนาคารกลางสําคัญของโลกน้ัน ที่สําคัญในช่วงปี 2558 เป็นต้นมา ประกอบด้วย 1)  

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรป ที่เร่ิมดําเนินมาตรผ่อนคลายเชิงปริมาณ ต้นปี 2558 โดย
รายละเอียดคือ เม่ือวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา ธนาคารกลางยุโรป ตัดสินใจออก Quantitative Easing ขนาด 1.14 
ล้านล้านยูโร โดยเข้าซ้ือพันธบัตร 6 หม่ืนล้านยูโรต่อเดือนเป็นระยะเวลาต้ังแต่ มีนาคม 2558 ถึงกันยายน 2559  
ส่งผลให้ช่วงที่ประกาศแผนปรากฎว่า ค่าเงินยูโรอ่อนค่า เกิดการทํายูโรแคร่ีเทรด  2) ธนาคารกลางสําคัญรายอื่นๆ 
ของโลกทั้ง ธนาคารกลางสหรัฐ ธนาคารกลางอังกฤษ และธนาคารกลางญ่ีปุ่นยังคงดําเนินนโยบายการเงินคงเดิม
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  3) ธนาคารกลางจีนค่อนข้างชัดเจนท่ีต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งการลด
ดอกเบ้ียนโยบายอย่างต่อเน่ือง และลดสัดส่วน RRR เพ่ือกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศปล่อยกู้มากขึ้น ทั้ง
ธนาคารกลางจีนยังดําเนินนโยบายการเงินเสรีด้วยการลดค่าเงินหยวน พร้อมทั้งปรับค่าเงินหยวนให้เป็นไปตามกลไก
ตลาด เพ่ือกระตุ้นการส่งออกและนําค่าเงินหยวนเข้าในตะกร้าสกุลเงินตรา SDRs ของ IMF โดยประเทศจีนคง
มาตรการให้ค่าเงินหยวนมีความเสรีมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้เกิดเสถียรภาพมากขึ้นในระยะถัดไป 

ภาวะตลาดอัตราแลกเปล่ียน 
การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ สรอ. ในช่วงเดือนมีนาคม 2558 – กันยายน 2558 มีการ

เคล่ือนไหวในทิศทางอ่อนค่าจากระดับ 32.59 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 30 มีนาคม 2557 มาอยู่ที่ 36.41 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 29 กันยายน 2558  หรืออ่อนค่าประมาณ 11.72%  

ค่าเงินบาทในเดือนมีนาคม – กันยายน 2558 ค่าเงินบาทอ่อนค่าภายหลัง ธปท. ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงคร้ังละ 25 bps ในการประชุมในเดือนมีนาคมและเมษายนติดต่อกัน เท่ากับระดับ 1.50% ต่อปี เพ่ือ
กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในช่วงเดือนก่อนการประชุม ธปท. ในเดือนเมษายน ค่าเงินบาทได้มีแนวโน้มแข็ง
ค่าเม่ือเทียบกับส้ินปี 2557 เน่ืองมาจากราคานํ้ามันในตลาดโลกท่ีอ่อนค่าลง กอปรกับยอดนําเข้าที่ลดลง ส่งผลให้ไทย
ได้รับผลประโยชน์ด้านดุลการค้า นอกจากน้ันแล้ว เงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหน้ีอย่างต่อเน่ือง จาก
ผลตอบแทนที่น่าสนใจ ในภาวะท่ีอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกอยู่ในระดับต่ํา กอปรกับเศรษฐกิจประเทศไทยค่อนข้างมี
เสถียรภาพหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามภายหลังการลดอัตราดอกเบ้ียคร้ังที่ 2 ในการประชุมเดือนเมษายน นักลงทุนได้ทําการขายสินทรัพย์ทั้ง
ตลาดตราสารหน้ีและตราสารทุน อีกทั้งมีกระแสเงินทุนการจ่ายเงินปันผลรวมถึงส่งผลกําไรกลับต่างประเทศ สําหรับ
นักลงทุนและผู้ประกอบการชาวต่างชาติ ทั้งน้ีในการประชุมคณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐฯ ความเห็นส่วน
ใหญ่มีแนวโน้มที่ขึ้นอัตราดอกเบ้ียภายในปีน้ี ทั้งน้ีในเดือนสิงหาคม ธนาคารกลางจีนประกาศลดค่าเงินหยวน เพ่ือ
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ นักลงทุนกังวลว่าปัจจัยดังกล่าวอาจสร้างความลําบากในการเร่ิมใช้นโยบายการเงิน
แบบเข้มงวดของ FED ส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกลดการถือครองสินทรัพย์เส่ียง ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงตาม
ค่าเงินในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค กอปรกับนักลงทุนต่างชาติขายตราสารหนี้และตราสารทุน 

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



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -44--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เปิดเอ็มเอฟซี อิอินเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง นเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง 10 10 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์22  
 

 
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุรายละเอียดการลงทุนน    ((2929  กันยายนกันยายน  22558558))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย์   (บาท)   
เงินลงทุนในกองทุนรวม ETF ในต่างประเทศ 41,194,642.42 74.41 
จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอมริกา         

ISHARES MSCI EMERGING MARKET  
MINIMUM VOLALITY ETF EEMVUS 7,520 13,218,986.88 23.88 
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF EEMF 10,880 12,569,214.87 22.71 
ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 INDEX FUND B42LT12F 1,310 1,271,895.77 2.30 
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF SCHEUS 2,500 1,780,614.00 3.22 
VANGUARD FTSE EMERGING MARKET ETF B06HMH5F 10,610 12,353,930.90 22.32 

สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป     707,720.00 1.28 
ท่ีอ้างอิงกับดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
เงินฝากธนาคาร     11,422,345.90 20.63 
ทรัพย์สินอื่น     2,166,015.09 3.91 
หนี้สินอื่น     (132,109.71) (0.24) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     55,358,613.70 100.00 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     6.9379 บาท 

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน (AIMC) 

 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -55--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เปิดเอ็มเอฟซี อิอินเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง นเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง 10 10 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์22  
 

 
 

ผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมผลการดําเนนิงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนนิงานย้อนหลัง 
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 

3 เดือน 
(30 มิ.ย. 58) 

6 เดือน 
(30 มี.ค. 58) 

1 ปี 
(30 ก.ย. 57) 

3 ปี 
(30 ก.ย. 55) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซ ีอินเตอร์เนชั่นแนล 
อีเมอร์จิง้ 10 ซร่ีีส์ 2 -10.73 -11.81 -14.98 -6.26 
เกณฑ์มาตรฐาน (1) -11.07 -8.49 -11.16 -2.34 

หมายเหตุ: 
(1) MSCI EM Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีลงทุน 
(2) ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกินหนึ่งปีนั้นแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  

  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -66--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เปิดเอ็มเอฟซี อิอินเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง นเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง 10 10 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์22  
 

  
  
รายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนรายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันที่ณ วันที่  2299  กันยายนกันยายน  22558558  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
    (บาท)   

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

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 11,422,345.90 20.63 

(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 -  11,422,345.90  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -77--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เปิดเอ็มเอฟซี อิอินเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง นเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง 10 10 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์22  
 

  
  
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที่สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที่  3300  มีนาคมมีนาคม  22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 2929  กันยายนกันยายน  25582558  

 ชื่อบริษัท ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ คันทร่ีกรุ๊ป 76,303.24 66.00 
2 บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) 39,310.09 34.00 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 115,613.33 100.00 

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

ระหว่างระหว่างวันที่วันที่  3300  มีนาคมมีนาคม  22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 2929  กันยายนกันยายน  25582558  

 PTR  =  1.0300 เท่า    

* ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซ่ึงคํานวณจากมูลค่าท่ีต่าํกวา่ระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรัพย์สนิ ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา 
หารด้วยมลูค่าทรพัย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกัน  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -88--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เปิดเอ็มเอฟซี อิอินเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง นเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง 10 10 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์22  
 

  
  
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่3300  มีนาคมมีนาคม  22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 2929  กันยายนกันยายน  25582558  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 704 1.07 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1 16 0.02 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 35 0.05 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าประกาศแจง้ความ 1 18 0.03 
ค่าสอบบัญช ี 26 0.04 
ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 68 0.10 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 867 1.31 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -99--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เปิดเอ็มเอฟซี อิอินเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง นเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง 10 10 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์22  
 

  
  
การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการท่ีกองทุนใช้บริกการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน ารบุคคลอ่ืน ((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) 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1100--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เปิดเอ็มเอฟซี อิอินเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง นเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง 10 10 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์22  
 

   
  

 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 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สัมมนา ข้อมูลสําหรับการลงทุน 
2 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากดั สัมมนา ข้อมูลสําหรับการลงทุน 
3 บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) สัมมนา ข้อมูลสําหรับการลงทุน 
4 บล.บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรกีริน 

(ประเทศไทย) 
สัมมนา 

 
ข้อมูลสําหรับการลงทุน 

 
5 บมจ.หลักทรพัย์ บัวหลวง Group Meeting ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุน 
6 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สัมมนา ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุน 
7 บมจ.หลักทรพัย์ โนมูระ พัฒนสิน Group Meeting ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุน 
8 บมจ.หลักทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) 
สัมมนา 

 
ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุน 

 
9 บมจ.หลักทรพัย์ เอเซีย พลัส Group Meeting ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุน 
10 บมจ.หลักทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรสั Site Visit ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุน 
11 บมจ.หลักทรพัย์ ยูโอบี เคย์เฮยีน 

(ประเทศไทย) 
Group Meeting ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุน 

 
12 บมจ.หลักทรพัย์ ภัทร One on One Meeting ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุน 
13 บมจ.หลักทรพัย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) Site Visit ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุน 
14 บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) Group Meeting ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุน 

  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1111--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เปิดเอ็มเอฟซี อิอินเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง นเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง 10 10 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์22  
 

    
  
งบดุลงบดุล  

ณ วันที่ณ วันที่  2299  กันยายนกันยายน  25582558  
หน่วย  :  บาท 

สินทรัพย์ 
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม   41,194,642.42 

(ราคาทุน  47,523,763.61 บาท )   
เงินฝากธนาคาร  14,341,682.46 
ลูกหนี้ 

จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 149,100.29 
จากการขายหน่วยลงทุน 0.00 
รวมสินทรัพย์ 55,685,425.17 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 0.00 
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 194,701.76 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 132,109.71 

รวมหนี้สิน 326,811.47 
สินทรัพย์สุทธิ 55,358,613.70 

สินทรัพย์สุทธิ: 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  79,791,036.60 
กําไรสะสม 

บัญชีปรับสมดุล 31,952,692.35 
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน  (56,385,115.25) 

สินทรัพย์สุทธิ 55,358,613.70 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 6.9379 
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 7,979,103.6599 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1122--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เปิดเอ็มเอฟซี อิอินเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง นเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง 10 10 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์22  
 

   
  
งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหสําหรบัรอบระยะเวลารบัรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 3300  มีนาคมมีนาคม  22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 2929  กันยายนกันยายน  25582558  ((งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  
 หน่วย  :  บาท 

รายได้จากการลงทุน 
รายได้จากเงินปันผล 0.00 
รายได้เงินปันผล 516,036.94 
รายได้ดอกเบี้ย 2,899.21 
รายได้อ่ืน 0.00 

รวมรายได้ 518,936.15 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 704,196.41 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 82,612.43 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 35,209.79 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 45,678.49 

รวมค่าใช้จ่าย 867,697.12 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (348,760.97) 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 1,115,010.16 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
กําไร (ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น (815,944.65) 
กําไร (ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น (2,895,710.57) 
กําไร (ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์ (2,519,174.60) 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์ (74,191.01) 

รวมกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม่เกิดขึ้น (6,305,020.83) 
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (5,538,771.64) 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1133--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เปิดเอ็มเอฟซี อิอินเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง นเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง 10 10 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์22  
 

  
  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 2299  กันยายนกันยายน  25582558  

      
จํานวน
หน่วย 

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า
เงินลงทุน 

หุ้นทุน 
VANGUARD EMERGING MARKET ETF -VW B06HMH5F 10,610 12,353,930.90 29.99 
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS IN EEMF     10,880 12,569,214.87 30.51 
ISHA MSCI EMERG MKT MIN VOL -EEM EEMVUS   7,520 13,218,986.88 32.09 
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUI SCHEUS 2,500 1,780,614.00 4.32 
ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 I -INDY B42LT12F 1,310 1,271,895.77 3.09 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน  47,523,763.61  บาท)     41,194,642.42 100.00 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

  
  
  
  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1144--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี เปิดเอ็มเอฟซี อิอินเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง นเตอร์เนช่ันแนล อีเมอร์จิ้ง 10 10 ซีรี่ส ์ซีรี่ส ์22  
 

  
  
รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  

สําหรบัรอสําหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืน บระยะเวลาหกเดอืน ต้ังแต่วันที ่ต้ังแต่วันที ่3300  มีนาคมมีนาคม  22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 2929  กันยายนกันยายน  25582558  

รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

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

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชี  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่  3300  มีนาคมมีนาคม  22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 2929  กันยายนกันยายน  25582558  

-การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน- 

  
รายรายชื่อผู้จัดการกองทุนชื่อผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันที่วันที่  2299  กันยายนกันยายน  22555588  

ผู้จัดการกองทุน 
ผู้จัดการกองทนุในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ คุณชุติมณฑน์  เชาวรัตน ์
 คุณเกษมทัศน ์ ทรรทรานนท ์
 คุณฐิติรัฐ  รัตนสิงห ์
 คุณสุทยุต  เชื้อพานิช 
 คุณพัณณรัชต ์ บรรพโต 
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     

www.mfcfund.com 

เพื่อนสนิททางการลงทุน 
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