
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2558 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีดเอ็มเอฟซี  อินเตอร์เนชั่นแนลอินเตอร์เนชั่นแนล  
  โกลด์โกลด์  เพ่ือการเลี้ยงชีพ เพ่ือการเลี้ยงชีพ ((II--GGOOLLDDRRMMFF))  
  ตั้งแตวั่นที่ ตั้งแตวั่นที่ 11  พฤษภาคมพฤษภาคม  22555588  ––  331 1 ตุลาคม ตุลาคม 25525588  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีเปิดเอ็มเอฟซี  อินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพอินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ  
 

  
  
สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ สําหรับระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 
ถึง 31 ตุลาคม 2558 มายังผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของ
ท่าน โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -22--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีเปิดเอ็มเอฟซี  อินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพอินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ  
 

  
  
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรบัรอสําหรบัรอบหกเดือนบหกเดือน  ต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 พพฤษภาคมฤษภาคม  22555588  ถึงวันที่ถึงวันที่  3131  ตุลาคมตุลาคม  22555588  

ภาวะตลาดทองคํา 
ราคาทองคํา Gold Spot ได้ปรับตัวลดลง 3.6%  ในรอบระยะเวลา 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม 2558     

สู่ระดับ $1,142.16 ต่อออนซ์ โดยมีหลายปัจจัยที่สําคัญ อาทิ 1) ค่าเงิน US Dollar Index ที่ได้มีการแข็งค่าขึ้น 2.5% 
ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยตัวเลขเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาและประเทศจีน ยังคงมีการชะลอตัว
ลงต่อเน่ือง จนทําให้นักลงทุนได้กังวลถึงภาวะ “เงินฝืด” ทั่วโลก (Global Deflation) ซ่ึงสวนทางกับทิศทางของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เศรษฐกิจยังคงมีการฟ้ืนตัวมากกว่าเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะภาคการจ้างงาน ซ่ึงได้ทําให้ตลาดคาด
ว่าธ.กลางสหรัฐฯจะเป็นเพียงประเทศเศรษฐกิจหลักเพียงแห่งเดียว ที่จะเข้าสู่วัฎจักรการขึ้นดอกเบ้ีย (Tightening 
cycle) ในอนาคต ซ่ึงสวนทางกับธ.กลางท่ัวโลกที่ยังคงผ่อนคลายนโยบายทางการเงินและดอกเบ้ียลง โดยเฉพาะการ
ที่ธ.กลางยุโรป (ECB) ได้ประกาศการใช้มาตรการ QE เป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์ เช่นเดียวกับธ.กลางญี่ปุ่น (BOJ)  

นอกจากน้ี 2) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ Commodity โดยเฉพาะราคานํ้ามันดิบที่มีการปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองในช่วงปี 2558 จากการชะลอตัวของ Demand ของสินค้า Commodity และนํ้ามัน จากภาวะเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัว โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน และทวีปเอเชีย ซ่ึงได้ส่งผลทําให้ปริมาณการใช้นํ้ามันทั่วโลกมีการชะลอตัวลงมาก 
นอกจากน้ี การผลิตนํ้ามันดิบของกลุ่ม OPEC ที่ได้ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นสู่ระดับ 31.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในเดือน
พฤศจิกายน 2558 ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ซ่ึงได้ทําให้เกิดภาวะ oversupply กว่า 9 แสนบาร์เรลต่อวัน   ซ่ึง
ทางกลุ่ม OPEC ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าต้องการที่จะทําให้ราคานํ้ามันดิบลดตํ่าลง เพ่ือกดดัน การผลิตนํ้ามันของ
นอกกลุ่ม OPEC โดยเฉพาะแหล่ง Shale Oil   

การแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และราคานํ้ามันดิบ และสินค้า Commodity ที่ยังคงมีแนวโน้มที่จะอยู่
ในระดับต่ํายังคงเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคําในปี 2559 

 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -33--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีเปิดเอ็มเอฟซี  อินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพอินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ  
 

  
  
ภาวะตลาดอัตราแลกเปล่ียน 
เน่ืองจากเงินสกุลดอลลาร์ฮ่องกงผูกติดกับสกุลเงินดอลลาร์สรอ.  เงินสกุลดอลลาร์ฮ่องกงจึงมีการเคลื่อนไหว

ตามดอลลาร์สรอ. การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ฮ่องกง ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2558  มีการ
เคล่ือนไหวในทิศทางที่อ่อนค่าจากระดับ 4.2587 บาทต่อดอลลาร์ฮ่องกง ณ 30 เมษายน 2558 มาอยู่ที่ 4.5918  
บาทต่อดอลลาร์ฮ่องกง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 หรืออ่อนค่า 7.82% 

ค่าเงินบาทในเดือนพฤษภาคม เงินบาทอ่อนค่าเร็วที่สุดจาก 4.28 มาเป็น 4.34 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 นัก
ลงทุนกังวลว่าปัจจัยดังกล่าวอาจสร้างความลําบากในการเร่ิมใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของ FED ส่งผลให้นัก
ลงทุนทั่วโลกลดการถือครองสินทรัพย์เส่ียง 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 -44--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีเปิดเอ็มเอฟซี  อินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพอินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ  
 

  
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((331 1 ตุลาคมตุลาคม  22558558))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย์   (บาท)   
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ 56,868,626.27 90.68 
กองทุนรวมทองคําแท่ง         

SPDR GOLD TRUST * B3B85M0F 14,540 56,868,626.27 90.68 
สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป (1,583,227.00) (2.52) 
ท่ีอ้างอิงกับดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
เงินฝากธนาคาร     535,315.39 0.85 
ทรัพย์สินอื่น     6,971,261.42 11.12 
หนี้สินอื่น     (76,266.98) (0.12) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     62,715,709.09 100.00 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     9.6779 บาท 

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน (AIMC) 

 
 
 











รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -99--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีเปิดเอ็มเอฟซี  อินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพอินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ  
 

 
 

ผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมผลการดําเนนิงานของกองทุนรวม  

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 อินเตอร์เนชั่นแนล 
โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 6.32 -0.92 1.94 -10.49 
เกณฑ์มาตรฐาน (1) 7.25 5.47 4.21 -7.52 

หมายเหตุ: 
(1) ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเปรียบเสมือนกับการเทียบกับดัชนีราคาทองคําท่ีได้รับการป้องกันความเสี่ยง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน 
(2) ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกินหนึ่งปีนั้นแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  

  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1100--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีเปิดเอ็มเอฟซี  อินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพอินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ  
 

  
  
รายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนรายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันณ วันที่ที่  31 31 ตุลาคมตุลาคม  22558558  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
    (บาท)   

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

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 535,315.39 0.85 

(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  -         535,315.39  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1111--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีเปิดเอ็มเอฟซี  อินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพอินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ  
 

  
  
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่11  พฤษภาคมพฤษภาคม  22555588  ถึงวันที่ถึงวันที่  3131  ตุลาคมตุลาคม  25582558  

 ชื่อบริษัท ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ คันทร่ีกรุ๊ป 9,352.87 84.24 
2 บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) 1,749.48 15.76 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 11,102.35 100.00 

  
ข้อมูลอัตราส่วนหมุข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม นเวียนการลงทุนของกองทุนรวม ((PPoorrttffoolliioo  TTuurrnnoovveerr  RRaattiioo::  PPTTRR))**  

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

 PTR  =  0.1149 เท่า    

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

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที่สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที่  11  พฤษภาคม พฤษภาคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31 31 ตุลาคม ตุลาคม 25582558  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 253 0.41 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1 10 0.02 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 34 0.05 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าประกาศแจง้ความ 1 51 0.08 
ค่าสอบบัญช ี 25 0.04 
ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 1 10 0.02 
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 1 3 0.01 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 386 0.62 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
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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) 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   

(ราคาทุน  63,221,572.16 บาท )   56,868,626.27 
เงินฝากธนาคาร  6,481,411.55 
ลูกหนี้ 

จากการซ้ือหน่วยลงทุน 50,000.00 
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 398.76 
จากการขายเงินลงทุนและสัญญาล่วงหน้า 

สินทรัพย์อ่ืน   50,398.76 
รวมสินทรัพย์ 63,400,436.58 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 608,460.50 
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 41,716.71 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจา่ย 1,668.69 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 5,562.24 
ค่าสอบบัญช ี 25,248.00 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน ๆ 2,071.34 684,727.48 

รวมหนี้สิน 684,727.48 
สินทรัพย์สุทธิ 62,715,709.10 

สินทรัพย์สุทธิ: 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน    64,802,926.22 
กําไรสะสม       

บัญชีปรับสมดุล 15,136,706.99     
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน  (17,223,924.12)   (2,087,217.13) 

สินทรัพย์สุทธิ     62,715,709.09 
      

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)     9.6779 
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)     6,480,292.6217 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1166--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีเปิดเอ็มเอฟซี  อินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพอินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ  
 

   
  
งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

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

รายได้จากการลงทุน 
รายได้ดอกเบี้ย 604.24 
รายได้อ่ืน ๆ 141.41 

รวมรายได้ 745.65 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 253,145.05 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 10,125.79 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 33,752.75 
ค่าสอบบัญช ี 25,248.00 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 64,022.01 

รวมค่าใช้จ่าย 386,293.60 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (385,547.95) 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
กําไร (ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 25,506.68 
กําไร (ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้นจากหลักทรัพย์ (741,406.08) 
กําไร (ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนและสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (1,377,055.60) 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้นจากหลักทรัพย์ (2,392,635.97) 
กําไร (ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนและสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 4,272,150.63 

รวมกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (213,440.34) 
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (598,988.29) 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1177--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีเปิดเอ็มเอฟซี  อินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพอินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ  
 

  
  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 3311  ตุลาคม ตุลาคม 25582558  

      
ชื่อย่อ

หลักทรัพย์ 
จํานวน 
หน่วย 

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า
เงินลงทุน 

กองทุนรวมทองคําแท่ง     

SPDR GOLD TRUST * B3B85M0F 14,540 56,868,626.27 100.00 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 63,221,572.16 บาท)   56,868,626.27 100.00 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1188--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีเปิดเอ็มเอฟซี  อินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพอินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ  
 

  
  
รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  

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

-การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน- 

  
รายรายชื่ชื่อผู้จัดการกองทุนอผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันที่วันที่  31 31 ตุลาคมตุลาคม  22555588  

ผู้จัดการกองทุน 
ผู้จัดการกองทนุในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ คุณเกษมทัศน ์ ทรรทรานนท ์
 คุณฐิติรัฐ  รัตนสิงห ์
 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     

www.mfcfund.com 

เพื่อนสนิททางการลงทุน 
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