
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2557 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดดเอ็มเอฟซ ีเอ็มเอฟซ ีอินเตอร์เนชัน่แนล อินเตอร์เนชัน่แนล   
  สมาร์ทสมาร์ท  ฟนัด์ ฟนัด์ ((II--SSMMAARRTT))  
  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  ตุลตุลาคม าคม 2557 2557 ––  3131  มีนาคม มีนาคม 25525588  
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ทสมาร์ท  ฟันด์ฟันด์  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล สมาร์ท ฟันด ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด ์สําหรบัระยะเวลาบัญชตีั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 
2558 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของ
ท่าน โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
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ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอสําหรับรอบหกเดือนบหกเดือน  ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 11  ตุลาคม ตุลาคม 25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  3131  มีนาคมมีนาคม  22555588  

 ภาวะตลาดตราสารหน้ีต่างประเทศ 
 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  มูลค่าตราสารหน้ีส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ้น นําโดยกลุ่ม พันธบัตรรัฐบาลท่ัวโลก 
หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง ตราสารหน้ีแปลงสภาพจากสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  แต่หุ้นกู้เอกชนผลตอบแทนสูง (HY) ปรับลดลง  
เน่ืองจากความกังวลเศรษฐกิจของยุโรปและญี่ปุ่น ท่ีอ่อนแอรวมท้ังการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ประกอบกับอัตรา
เงินเฟ้อท่ัวโลกตํ่า  ธนาคารกลางส่วนใหญ่คงนโยบายการเงินผ่อนคลาย รวมถึง ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และ 
ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) คงดอกเบ้ียในระดับตํ่า แม้ว่า FED ได้ยุติมาตรการซื้อพันธบัตร (QE) ส่วนธนาคารกลางจีน
ประกาศลดอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงท้ังเงินฝากและเงินกู้  นอกจากน้ีคาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงดําเนินนโยบาย
การเงินผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากชัยชนะในการเลือกต้ังท่ัวไปของพรรค LDP ในขณะท่ีคาดการณ์อัตรา
เงินเฟ้ออยู่ในระดับตํ่าและราคานํ้ามันท่ีร่วงลงต่อเน่ือง  และทําให้มีแรงเทขายหุ้นกู ้HY ชองเอกชนกลุ่มบริษัทพลังงาน   
ด้วยเหตุน้ีอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (yield) ปรับตัวลง และ credit spread ปรับตัวกว้างขึ้นเพิ่มขึ้นในกลุ่มตลาด
เกิดใหม่และหุ้นกู้เอกชนผลตอบแทนสูง  
 เดือนมกราคม โดยรวมตลาดตราสารหน้ีให้ผลตอบแทนเป็นบวก นําโดยกลุ่ม พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เอกชน
คุณภาพสูง ตลาดพันธบัตรรัฐบาลเกิดใหม่ และ ตราสารหน้ีแปลงสภาพจากท่ีอยู่อาศัย โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการ
ดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือรักษาเสถียรภาพค่าเงิน 
รวมท้ังแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อตํ่าซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลจากราคานํ้ามันดิบท่ีร่วงลงอย่างมาก  เริ่มต้นด้วย การยกเลิก
เพดานอัตราแลกเปลี่ยนสวิสต่อยูโรท่ี 1.20 พร้อมปรับลดดอกเบ้ียของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ตามด้วย
ธนาคารกลางอินเดียและแคนาดา  และท่ีสําคัญธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศเข้าซื้อสินทรัพย์วงเงินรวมสูงถึง 
1.14 ล้านล้านยูโร โดยจะเริ่มเข้าซื้อ ต้ังแต่เดือนมนีาคม 2558 ถึงกันยายน 2559  และตลาดคาดการณ์ธนาคารกลาง
สหรัฐอาจชะลอการขึ้นดอกเบ้ียนโยบาย เน่ืองจากความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคอื่นและเงินเฟ้อในระดับตํ่า   
 เดือนกุมภาพันธ์ ตลาดตราสารหน้ีเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวน โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เอกชน
คุณภาพสูง (IG) และตราสารหน้ีแปลงสภาพจากท่ีอยู่อาศัย ให้ผลตอบแทนติดลบ ขณะท่ีมีเพียงดัชนีหุ้นกู้เอกชน
ผลตอบแทนสูง และดัชนีพันธบัตรรัฐบาลเกิดใหม่ (EM) ให้ผลตอบแทนบวก  สาเหตุหลักมาจากความกังวลเกี่ยวกับ
ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองแต่ ประธานธนาคารกลางยังคงท่าทีใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายอยู่  
และความกังวลกับการเจรจาภาระหน้ีของกรีซกับเจ้าหน้ี TROIKA  โดยในท่ีสุดสามารถตกลงกันได้ ท่ีขยายกรอบเวลา
การช่วยเหลอืออกไปอีก 4 เดือน  ขณะท่ีธนาคารกลางหลายประเทศ เช่นอินโดนีเซีย  ปรับลดดอกเบ้ียนโยบายลง 
 เดือนมีนาคม มูลค่าตราสารหน้ีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง (IG) ตราสารหน้ี
แปลงสภาพจากท่ีอยู่อาศัย และพันธบัตรรัฐบาลเกิดใหม่ (EM) มีเพียงดัชนีหุ้นกู้เอกชนผลตอบแทนสูงท่ีให้
ผลตอบแทนติดลบ โดยมีสาเหตุสําคัญมาจาก ตลาดคาดแนวโน้มการดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของ
ธนาคารกลางยูโร  และ สหรัฐ (FED)   โดยเฉพาะ FED ท่ียังคงท่าทีไม่รีบปรับขึ้นดอกเบ้ียนโยบาย และส่งสัญญาณว่า
การขึ้นดอกเบ้ียเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ระดับตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีกําหนด นอกจากน้ี 
มีธนาคารกลางหลายแห่งปรับลดดอกเบ้ียนโยบาย รวมถึง จีน อินเดีย เกาหลี ไทย และ สวีเดน  ในขณะท่ี credit 
spread  แคบลงในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง จึงให้ผลตอบแทนเป็นบวก 
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 ด้วยสถานการณ์และปัจจัยดังกล่าว  กองทุนได้บริหารการลงทุนเชิงรุก และลงทุนในตราสารท่ีมีสภาพคล่อง
สูง จึงมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนตามสภาวการณ์ของตลาด ภายใต้กรอบนโยบายท่ี
กําหนด และตามกฎระเบียบข้อบังคับของสํานักงาน กลต.  โดยคํานึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกล
ยุทธ์การลงทุนในช่วงท่ีผ่านมา กองทุนมีนํ้าหนักการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และ อายุเฉลี่ย Duration ให้ตํ่า
กว่าเกณฑ์อ้างอิง และเน้นการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนในยุโรปท่ีมีสภาพคล่องดี  

 ภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน 
 การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สรอ. ในช่วงเดือน 1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 มีการ
เคลื่อนไหวผันผวน มีทิศทางท่ีอ่อนค่าเล็กน้อย จากระดับ 32.42 บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ 29 ตุลาคม 2557 มาอยู่ท่ี  
32.53 บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2558 
 ค่าเงินบาทในเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม เคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าลง 32.90 บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2557 เน่ืองจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างโดดเด่น ทําให้นักลงทุนคาดการณ์การ
ปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ปกติเร็วมากขึ้น จึงมีการเข้าซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเน่ือง อีกท้ังค่าเงินยูโรและเยน
อ่อนค่า จากการดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลาง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ค่าเงิน
บาทต่อดอลลาร์สรอ. จึงมีทิศทางอ่อนค่า 
 ค่าเงินบาทในเดือนมกราคม - มีนาคม 2558 ค่าเงินบาทแข็งค่าจากระดับ 32.90 บาทต่อดอลลาร์สรอ.      
ณ สิ้นปี 2557 สู่ระดับ 32.53 บาทต่อดอลลารส์รอ. ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2558 หรือแข็งค่าประมาณ 1.12% ถึงแม้ว่า 
ธปท. ได้ประกาศลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลง 25 bps สู่ระดับ 1.75% ต่อปี ในการประชุม กนง. เดือนมีนาคม เพื่อ
กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามเน่ืองมาจากราคานํ้ามันในตลาดโลกท่ีอ่อนค่าลง กอปรกับยอดนําเข้า
ท่ีลดลง ส่งผลให้ไทยได้รับผลประโยชน์ด้านดุลการค้า นอกจากน้ันแล้ว เงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหน้ีอย่าง
ต่อเน่ือง จากผลตอบแทนท่ีน่าสนใจ ในภาวะท่ีอัตราดอกเบ้ียในตลาดโลกอยู่ในระดับตํ่า กอปรกับเศรษฐกิจประเทศ
ไทยค่อนข้างมีเสถียรภาพหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ค่าเงินบาท
แข็งค่าขึ้น    
 ด้วยสถานการณ์และปัจจัยดังกล่าว  กองทุนบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยได้ป้องกันความเสี่ยง 
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎระเบียบข้อบังคับของสํานักงาน กลต. และ ธนาคารแหง่ประเทศไทย โดย
คํานึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  โดยคณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด 
และมีการปรับกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยง ตามความเหมาะสม ซึ่งช่วยลดผลกระทบในเชิงลบของความผันผวน
ของค่าเงินได้ในระดับหน่ึง 
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รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน  การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((3311  มีนาคมมีนาคม  22558558))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ 2,148,382,677.97 96.82 

หน่วยลงทุน         
ประเทศลักเซมเบิร์ก 

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL 
AGGREGATE B285RR6F 298,532 2,148,382,677.97 96.82 

สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป     (108,254,449.00) (4.88) 
ท่ีอ้างอิงกับดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

เงินฝากธนาคาร     64,639,064.30 2.91 

ทรัพย์สินอืน่     115,908,851.76 5.22 

หนี้สินอืน่     (1,837,375.25) (0.08) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ     2,218,838,769.78 100.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     10.5058 บาท 

หมายเหต:ุ บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑข์องสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -55--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ทสมาร์ท  ฟันด์ฟันด์  
 

 
 

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนินงานสิ้นสุด  
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 

3 เดือน 
(1 ม.ค. 58) 

6 เดือน 
(1 ต.ค. 57) 

1 ปี 
(1 เม.ย. 57) 

ตั้งแต่จัดตั้ง 
(29 ต.ค. 56) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี  
อินเตอร์เนช่ันแนล สมาร์ท ฟันด ์ 4.13 5.76 10.03 11.75 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) 2.10 4.03 7.24 8.75 

หมายเหตุ: 
(1) Barclays Global Aggregate USD Hedged 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)  

  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -66--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ทสมาร์ท  ฟันด์ฟันด์  
 

  

  

รายงานสรุปจํานวรายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 31 31 มีนาคมมีนาคม  22558558  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ    
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 64,639,064.30 2.91 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) - - 

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

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

  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน ทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้ค้ํา/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ 
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว 

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 

  ผู้สลักหลัง  TRIS FITCH (บาท) (บาท) 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบ ี - - AAA - -  64,006,249.27  

เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย   - - AA - -     632,815.03  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -77--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ทสมาร์ท  ฟันด์ฟันด์  
 

  

  

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

ระหว่างระหว่างวันท่ีวันท่ี  1 1 ตุลาคม ตุลาคม 22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 31 31 มีนาคม มีนาคม 25582558  

 PTR  =  0.0686 เท่า    

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซ่ึงคํานวณจากมูลค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา 
หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน  

  
 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกอตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมงทุนรวม  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 1 ตุลาคม ตุลาคม 22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 31 31 มีนาคม มีนาคม 25582558  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 4,750 0.32 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1 277 0.02 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 792 0.05 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าประกาศแจ้งความ 1 0 0.00 

ค่าสอบบัญชี 25 0.00 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 56 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 5,899 0.39 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหนา้ซื้อขายหลักทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย ์

 

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -88--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ทสมาร์ท  ฟันด์ฟันด์  
 

  

  

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ((SSoofftt  CCoommmmiissssiioonn))  

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



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -99--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ทสมาร์ท  ฟันด์ฟันด์  
 

   

  

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

ลําดับ 
ที ่

รายชื่อผู้ให้บริการ 
 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 
ประโยชน์ในการรับสิทธ ิ

1 บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)  Conference ข้อมูลในการลงทุนในประเทศมาเลเซีย 

2 ธนาคารยโูอบ ี Meeting ข้อมูลในการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย 

3 บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย)  Conference ข้อมูลการลงทุนในตลาดโลก 

4 
 

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) 

Conference call 
 

ข้อมูลการลงทุนในหุ้น DNL (ฟิลิปปนิส)์ 
 

5 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ Conference call ข้อมูลเศรษฐกิจ มุมมองตลาด 

6 ธนาคารดอยซ์แบงก์ Conference call ความรู้ด้านภาษ+ีETF 

7 บล.ทิสโก้  Conference call รับฟังข้อมูลบริษัท 

8 
 

บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 
 

Conference 
 

ข้อมูลการลงทุนใน Asean Market และ
รับฟังข้อมูลเก่ียวกับ Digital Economy 

9 บล.ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย)  Meeting รับฟังข้อมูลประมูล 4G 

10 บล.ไทยพาณชิย ์จํากัด Visit เพื่อดูโรงงาน และรับฟังข้อมูลบริษัท 

  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1100--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ทสมาร์ท  ฟันด์ฟันด์  
 

    

  

งบดุลงบดุล  

ณ วันท่ีณ วันท่ี  31 31 มีนาคมมีนาคม  25582558  

สินทรัพย์ หน่วย : บาท 
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 2,148,382,677.97 
(ราคาทุน  2,052,802,410.98 บาท) 

เงินฝากธนาคาร  64,291,022.10 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 4,960,521.99 
ลูกหนี ้
จากดอกเบี้ย 348,320.82 
จากการขายเงินลงทุน 1,360,000.00 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบญัชีและสินทรัพยอ่ื์น 1,333,602.14 
ลูกหนี้อ่ืนๆ 31,021.32 3,072,944.28 

รวมสินทรัพย์ 2,220,707,166.34 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 1,230,663.71 
เจ้าหนี้จากการไถ่ถอนหน่วยลงทุน 273,261.73 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 364,471.13 
ภาษี หัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย 0.00 

รวมหนี้สิน 1,868,396.57 

สินทรัพย์สุทธ ิ 2,218,838,769.77 

สินทรัพย์สุทธ:ิ 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 10 บาท) 2,112,009,893.53 
กําไรสะสม 

บัญชีปรับสมดลุ 65,961,649.67 
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน  40,867,226.57 106,828,876.24 

สินทรัพย์สุทธ ิ 2,218,838,769.77 

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแลว้ท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 211,200,989.3531 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.5058 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1111--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ทสมาร์ท  ฟันด์ฟันด์  
 

   

  

งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหรับรสําหรับรอบระยะเวลาอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 ตุลาคม ตุลาคม 22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 31 31 มีนาคม มีนาคม 25582558  ((งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  

หน่วย : บาท 
รายได้จากการลงทุน 
รายได้จากเงินปันผล 
รายได้ดอกเบีย้ 717,561.31 
รายได้อ่ืน 2,256,145.67 

รวมรายได้ 2,973,706.98 

 
ค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4,749,924.08 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ 277,078.87 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 791,654.05 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 24,930.83 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 55,842.28 

รวมค่าใช้จ่าย 5,899,430.11 

กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสทุธ ิ (2,925,723.13) 
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 314,131.68 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนและสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 13,383,935.24 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ียังไมเ่กิดข้ึนท้ังสิ้น 67,840,234.45 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 3,169,748.91 

รวมกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม่เกิดขึ้น 84,393,918.60 

การเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 81,782,327.15 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

 
 
 
 
 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1122--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ทสมาร์ท  ฟันด์ฟันด์  
 

  

  

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 31 31 มีนาคม มีนาคม 25582558  

      
ชื่อย่อ

หลักทรัพย์ 
จํานวน
หน่วย 

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า
เงินลงทุน 

หน่วยลงทุน 
    

 
ประเทศลักเซมเบิร์ก 

  
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL 
AGGREGATE B285RR6F 298,532 

              
2,148,382,677.97  100.00 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน  2,052,802,410.98  บาท)      2,148,382,677.97  100.00 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1133--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ทสมาร์ท  ฟันด์ฟันด์  
 

 
   

รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 ตุลาคม ตุลาคม 22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 31 31 มีนาคม มีนาคม 25582558  

รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท่ีกองทุนมีการทําธุรกรรม 

ไม่มีข้อมูลรายงาน 

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

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วัตั้งแต่วันท่ี นท่ี 1 1 ตุลาคม ตุลาคม 22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 31 31 มีนาคม มีนาคม 25582558  

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
รายรายช่ือผู้จัดการกองทุนช่ือผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  31 31 มีนาคมมีนาคม  22555588  

ผู้จัดการกองทุน 

ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ต่างประเทศ คุณชาญวฒุิ  รุ่งแสงมนูญ 
และด้านอัตราแลกเปลี่ยน คุณกุลยา  วรรธนรียชาต ิ
 คุณพัณณรัชต์  บรรพโต 

  

  





      
  

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

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

www.mfcfund.com 

เพื่อนสนิททางการลงทุน 


