
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2557 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน   
  ((II--1100))  
  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  พฤศจิกายน พฤศจิกายน 2557 2557 ––  3300  เมษายน เมษายน 25525588  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทน  
 

  
  
สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทน สําหรับระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 30 เมษายน 
2558 มายังผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนของ
ท่าน โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -22--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทน  
 

  
  
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรบัรอสําหรบัรอบหกเดือนบหกเดือน  ต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 11  พฤศจิกายนพฤศจิกายน  25572557  ถึงวันที่ถึงวันที่  3030  เมษายนเมษายน  22555588  

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี  อินเตอร์เนช่ันแนล เทน มีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจพลังงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ทําให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเปล่ียนแปลงตามราคาของสินทรัพย์
กลุ่มพลังงานโดยตรง ซ่ึงส่วนใหญ่คือราคานํ้ามันดิบ    

ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558 ราคานํ้ามันดิบ WTI  และ Brent ได้มีการปรับตัวลดลง 
26% และ 22% ตามลําดับ  จากหลายปัจจัยที่สําคัญ อาทิ  (1) ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศอิรัก ยูเครน 
ไนจีเรีย และลิเบียที่สถานการณ์เร่ิมคล่ีคลายลง และไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตนํ้ามัน  การขนส่งนํ้ามันดิบลิเบียก็
สามารถกลับมาเปิดใช้ได้อีก 2 ท่า รวมถึงการเจรจาหยุดยิงถาวรที่ได้เร่ิมขึ้นในเมืองฝ่ังตะวันออกของยูเครน ได้ลด
ความกังวลต่อความเส่ียงของการเกิด Supply Shock ของตลาดนํ้ามันดิบในตะวันออกกลาง นอกจากน้ี  (2) การ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในยูโรโซน และทวีปเอเชีย น้ัน  ส่งผล
ทําให้ปริมาณการใช้นํ้ามันทั่วโลกมีการชะลอตัวลงมาก นอกจากน้ี  (3) การผลิตนํ้ามันดิบของสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้น
ต่อเน่ืองนับตั้งแต่ปี 2554 และขึ้นสู่ระดับ 9.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ธันวาคม 2557) ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี  
โดยเฉพาะการผลิตจากแหล่ง Shale Oil  ซ่ึงปัจจัยทั้งหมดส่งผลทําให้ตลาดนํ้ามันดิบอยู่ในภาวะ Oversupply เป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐฯ และได้ส่งผลกดดันราคานํ้ามันต่อเน่ืองมาตลอดในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากน้ี 
ทางกลุ่ม OPEC นําโดยซาอุดิอาระเบีย ที่ได้ประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2557 ว่าทางกลุ่ม OPEC จะไม่ลดการผลิต
นํ้ามันดิบลง เหมือนในคร้ังปี 2555 เพ่ือช่วยพยุงราคานํ้ามัน โดยทาง OPEC ได้ประกาศเจตนารมย์ที่ชัดเจนท่ีจะให้
ราคาตลาดเป็นตัวกําหนด Demand/Supply โดยที่ผู้ผลิตนํ้ามันที่มีต้นทุนทางการผลิตสูง โดยเฉพาะในสหรัฐฯ 
จะต้องเป็นฝ่ายที่ลดการผลิตลง ซ่ึงหลังจากคําแถลงดังกล่าวได้ส่งทําให้ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกได้มีการปรับตัวลงสู่
ระดับต่ําสุดในรอบ 6 ปี ในเดือนมกราคม 2558  ซ่ึงได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อผู้ผลิตนํ้ามันดิบทั่วโลก   แต่อย่างไร
ก็ตาม ราคานํ้ามันดิบ ได้เร่ิมมีการทรงตัวในช่วงไตรมาส 1 ปี 2558 หลังจากที่จํานวนแท่นขุดเจาะนํ้ามันในสหรัฐฯ  
(Oil Rig Count) ได้มีการหยุดทําการลงกว่า 50% จากในปี 2557 การยกเลิกโครงการขุดเจาะนํ้ามันของบริษัทนํ้ามัน
ขนาดใหญ่ และลดจํานวนพนักงานลง เช่นเดียวกับการที่ทางกลุ่ม OPEC ได้เร่ิมมีการปรับลดราคา discount ในการ
ขายนํ้ามันดิบ น้ันได้เร่ิมส่งสัญญาณว่าภาวะ Oversupply ของนํ้ามันดิบ สถานการณ์มีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้น 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -33--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทน  
 

  
  
ภาวะตลาดอัตราแลกเปล่ียน 
การเคล่ือนไหวของค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สรอ. ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2558 มีการ

เคล่ือนไหวในทิศทางที่อ่อนค่าจากระดับ 32.58 บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ 30 ตุลาคม 2557 มาอยู่ที่ 33.01 บาทต่อ
ดอลลาร์สรอ. ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 หรืออ่อนค่า 1.32% 

ค่าเงินบาทในเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม เคล่ือนไหวในทิศทางอ่อนค่าลง 32.90 บาทต่อดอลลาร์สรอ.   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เน่ืองจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างโดดเด่น ทําให้นักลงทุน
คาดการณ์การปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ปกติเร็วมากขึ้น จึงมีการเข้าซ้ือเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเน่ือง  อีกทั้งค่าเงิน
ยูโรและเยนอ่อนค่า จากการดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลาง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า
ขึ้น ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สรอ. จึงมีทิศทางอ่อนค่า 

ค่าเงินบาทในเดือนมกราคม - เมษายน 2558 ค่าเงินบาทอ่อนค่าจากระดับ 32.90 บาทต่อดอลลาร์ฮ่องกง  
ณ ส้ินปี 2557 สู่ระดับ 33.01 บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ วันที่ 30 เมษายน 2558  หรืออ่อนค่าประมาณ 0.33% 
ภายหลัง ธปท. ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bps ในแต่ละการประชุม ในเดือนมีนาคมและเมษายน
ติดต่อกัน เท่ากับระดับ 1.50% ต่อปี เพ่ือกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในช่วงเดือนก่อนการประชุม ธปท. ใน
เดือนเมษายน ค่าเงินบาทได้มีแนวโน้มแข็งค่าเม่ือเทียบกับส้ินปี 2557 เน่ืองมาจากราคานํ้ามันในตลาดโลกที่อ่อนค่าลง 
กอปรกับยอดนําเข้าที่ลดลง ส่งผลให้ไทยได้รับผลประโยชน์ด้านดุลการค้า นอกจากน้ันแล้ว เงินทุนต่างชาติไหลเข้า
ตลาดตราสารหน้ีอย่างต่อเน่ือง จากผลตอบแทนที่น่าสนใจ ในภาวะท่ีอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกอยู่ในระดับต่ํา กอปร
กับเศรษฐกิจประเทศไทยค่อนข้างมีเสถียรภาพหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ด้วยปัจจัยดังกล่าว
จึงส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น แต่อย่างไรก็ตามภายหลังการลดอัตราดอกเบ้ียคร้ังที่ 2 ในการประชุมเดือนเมษายน 
นักลงทุนได้ทําการขายสินทรัพย์ทั้งตลาดตราสารหน้ีและตราสารทุน ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -44--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทน  
 

  
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((3300  เมษายนเมษายน  22558558))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย์   (บาท)   
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 17,833,846.38 89.50 
หุ้นสามัญ     10,381,817.50 52.10 
จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง 

ENERGY                                   
CNOOC LTD                                     883F 35,000 1,957,012.47 9.82 

จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย 
UTILITIES                                

TENAGA NASIONAL                               TNBF 22,500 2,991,679.83 15.01 
จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา 

ENERGY                                   
CONOCOPHILIPS                                 2685717F 400 897,847.52 4.51 
EXXON MOBIL CORP                              2326618F 900 2,608,157.34 13.09 
KINDER MORGAN INC DEL COM -KMIUS            KMIUS 700 994,314.02 4.99 
SCHLUMBERGER LTD.                             2779201F 300 932,806.32 4.68 

หน่วยลงทุน     7,452,028.88 37.40 
จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา 

SPDR BARCLAYS CAPITAL 1-3 MONTH T-BILL B1Y9HW0F 2,900 4,372,752.24 21.94 
ISHARES BARCLAYS1-3 YEAR TREASURY BOND 
ETF SHYF 1,100 3,079,276.64 15.45 

สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอปท่ีอ้างอิงกับดอกเบี้ย   (405,806.33) (2.04) 
หรืออัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 
เงินฝากธนาคาร     493,340.29 2.48 
ทรัพย์สินอื่น     2,062,654.25 10.35 
หนี้สินอื่น     (57,851.35) (0.29) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     19,926,183.24 100.00 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     5.0542 บาท 

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน (AIMC) 
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ผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมผลการดําเนนิงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนนิงานย้อนหลัง 
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 

3 เดือน 
(1 ก.พ. 58) 

6 เดือน 
(1 พ.ย. 57) 

1 ปี 
(1 พ.ค. 57) 

3 ปี 
(1 พ.ค. 55) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี  
อินเตอรเ์นชั่นแนล เทน 13.32 -21.65 -40.76 -21.93 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) 11.53 -18.12 -28.91 -5.36 

หมายเหตุ: 
(1) Dow Jones-UBS Energy Subindex Total Return ประมาณ 65%, MSCI AC World Index Energy ประมาณ 25% 

และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีอายุคงท่ี (ZRR) อายุประมาณ 1 ปี ประมาณ 10% 
โดยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยข้างต้น จะปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเป็น
สกุลบาท ณ วันท่ีลงทุน 

(2) ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกินหนึ่งปีนั้นแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  

  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -66--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทน  
 

  
  
รายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนรายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 3300  เมษายนเมษายน  22558558  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
    (บาท)   

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

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 493,340.29 2.48 

(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- -  493,340.29  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -77--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทน  
 

  
  
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่1 1 พฤศจิกายนพฤศจิกายน  22555577  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3030  เมษายนเมษายน  25582558  

 ชื่อบริษัท 
ค่านายหน้า 

(บาท) 
อัตราส่วนค่านายหน้า 

ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 
1 บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) 130,490.30 92.78 
2 บมจ.คันทร่ีกรุ๊ป 5,204.20 3.70 
3 Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd. 4,953.88 3.52 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 140,648.38 100.00 

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

ระหว่างระหว่างวันที่วันที่  1 1 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 22555577  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 เมษายน เมษายน 25582558  

 PTR  =  2.8572 เท่า    

* ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซ่ึงคํานวณจากมูลค่าท่ีต่าํกวา่ระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรัพย์สนิ ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา 
หารด้วยมลูค่าทรพัย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกัน  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -88--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทน  
 

  
  
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่1 1 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 22555577  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 เมษายน เมษายน 25582558  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 212 1.06 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1 3 0.02 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 11 0.05 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าประกาศแจง้ความ 1 19 0.10 
ค่าสอบบัญช ี 21 0.10 
ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร  1 2 0.01 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 268 1.34 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -99--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทน  
 

  
  
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) 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1100--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทน  
 

   
  

 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 บมจ.หลักทรพัย์ กสิกรไทย Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลอุตสาหกรรม 
2 บมจ.หลักทรพัย์ ธนชาต Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 
3 บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 
4 บมจ.หลักทรพัย์ บัวหลวง Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลอุตสาหกรรม 
5 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 
6 
 

บมจ.หลักทรพัย์ ยูโอบี เคย์เฮยีน 
(ประเทศไทย) 

Group meeting 
 

เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 
 

7 บล.ไทยพาณิชย ์ Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 
8 บมจ.หลักทรพัย์ ภัทร Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 

  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1111--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทน  
 

    
  
งบดุลงบดุล  

ณ วันที่ณ วันที่  30 30 เมษายนเมษายน  25582558  
หน่วย  :  บาท 

สินทรัพย์ 
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม   17,833,846.38 

(ราคาทุน 17,816,351.04 บาท )   
เงินฝากธนาคาร  2,243,602.35 
ลูกหนี้ 

จากการขายหลักทรัพย์ 0.00 
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 9,531.70 
ค่าซ้ือหน่วยลงทุน 0.00 

สินทรัพย์อ่ืน 0.00 
รวมสินทรัพย์ 20,086,980.43 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 102,945.84 
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ค่าจัดการกองทุนค้างจา่ย 34,480.92 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจา่ย 517.23 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 1,724.09 
ค่าสอบบัญช ี 19,944.00 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนๆ 1,185.11 

รวมหนี้สิน 160,797.19 
สินทรัพย์สุทธิ 19,926,183.24 

สินทรัพย์สุทธิ: 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  39,424,890.03   
กําไรสะสม   

บัญชีปรับสมดุล (28,795,932.63)     
กําไรจากการดําเนินงาน  9,297,225.84   (19,498,706.79) 

สินทรัพย์สุทธิ     19,926,183.24 
      

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)     5.0542 
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)   3,942,489.0016 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1122--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทน  
 

   
  
งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหรบัรอบระยะเวลาสําหรบัรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 22555577  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 เมษายน เมษายน 25582558  ((งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  
หน่วย  :  บาท 

รายได้จากการลงทุน 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ 43,394.27 

รวมรายได้ 43,394.27 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 212,391.06 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 3,185.86 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 10,619.54 
ค่าสอบบัญช ี 20,844.00 
ค่าโฆษณา 19,401.79 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 2,289.46 

รวมค่าใช้จ่าย 268,731.71 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (225,337.44) 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน (55,632.82) 
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (13,014,210.21) 
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังๆไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 8,124,081.42 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์ 119,084.09 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์ (118,306.31) 
กําไร (ขาดทุน)ท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (218,805.70) 

รวมกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม่เกิดขึ้น (5,163,789.53) 
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (5,389,126.97) 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1133--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทน  
 

  
  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 330 0 เมษายนเมษายน  25582558  

  
  

  
ชื่อย่อ

หลักทรัพย์ 
 จํานวน
หน่วย  

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า
เงินลงทุน 

หุ้นสามัญ     
จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง 

ENERGY                                   
CNOOC LTD                                     883F     35,000         1,957,012.47  10.97 

จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย 
UTILITIES                                

TENAGA NASIONAL                               TNBF     22,500       2,991,679.83  16.78 
จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา 

ENERGY                                   
CONOCOPHILIPS                                 2685717F         400            897,847.52  5.03 
EXXON MOBIL CORP                              2326618F         900         2,608,157.34  14.62 
KINDER MORGAN INC DEL COM -KMIUS            KMIUS         700            994,314.02  5.58 
SCHLUMBERGER LTD.                             2779201F         300            932,806.32  5.23 

หน่วยลงทุน 
จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา 

SPDR BARCLAYS CAPITAL 1-3 MONTH  
T-BILL B1Y9HW0F       2,900         4,372,752.24  24.52 
ISHARES BARCLAYS1-3 YEAR TREASURY  
BOND ETF SHYF 

  
1,100  

  
3,079,276.64  17.27 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน  17,816,351.04  บาท)     17,833,846.38 100.00 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1144--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทน  
 

  
  
รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่ต้ังแต่วันที ่1 1 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 22555577  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 เมษายน เมษายน 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) 

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบารายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชียการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชี  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่ต้ังแต่วันที ่1 1 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 22555577  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 เมษายน เมษายน 25582558  

เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2558 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทน (I-10) ได้ลงทุนในหน่วยลงทุน 
ISHARES BARCLAYS1-3 YEAR TREASURY BOND FUND (SHYF)  เพ่ิมเติม  เป็นผลให้อัตราส่วนการลงทุน  
ณ ส้ินวันคิดเป็นประมาณร้อยละ 25.29 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซ่ึงเกินกว่าที่โครงการกําหนดไว้ที่ร้อยละ 25.00 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  อย่างไรก็ดี ในวันทําการถัดไป ผู้จัดการกองทุนได้ส่งคําส่ังขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
ออกไป เป็นผลให้ในวันที่ 8 มกราคม 2558 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว ณ ส้ินวันลดลงเหลือ
ประมาณร้อยละ 22.48 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิซ่ึงเป็นไปตามที่โครงการกําหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี บริษัท
ได้ชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้วเป็นจํานวนเงิน 430.93 บาท ซ่ึงได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและบริษัทได้รายงานข้อผิดพลาดดังกล่าวให้สํานักงาน ก.ล.ต. 
รับทราบแล้ว  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1155--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล เทน  
 

  
  
รายรายชื่อผู้จัดการกองทุนชื่อผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันที่วันที่  3300  เมษายนเมษายน  22555588  

ผู้จัดการกองทุน 
ผู้จัดการกองทนุในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ คุณเกษมทัศน์  ทรรทรานนท์ 
 คุณฐิติรัฐ  รัตนสิงห์ 
 คุณชุติมณฑน์  เชาวรัตน์ 
 คุณสุทยุต  เช้ือพานิช 
 คุณพัณณรัชต์  บรรพโต 
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 


