
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2557 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดดเอ็มเอฟซ ีเอ็มเอฟซ ีอินเตอร์เนชัน่แนล โกลด์อินเตอร์เนชัน่แนล โกลด์  ฟันด์ฟันด์          
  ((II--GGOOLLDD))  
  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  ตุลาคม ตุลาคม 2557 2557 ––  3131  มีนาคม มีนาคม 25525588  
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ ฟันด ์

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

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของ
ท่าน โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -22--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์  
 

  

  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอสําหรับรอบหกเดือนบหกเดือน  ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 11  ตุลาคม ตุลาคม 25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  3131  มีมีนาคมนาคม  22555588  

 ภาวะตลาดทองคํา 

ราคาทองคํา Gold Spot ปรับตัวลดลง 1.8% ในรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 สู่
ระดับ $1,183 ต่อออนซ์ โดยดัชนี US Dollar Index ได้มีการแข็งค่าขึ้นกว่า 14.5% ในช่วงเวลาดังกล่าว โดย
เศรษฐกิจท่ัวโลก โดยเฉพาะในยูโรโซน และประเทศกําลังพัฒนาท่ัวโลก ท่ียังคงมีการชะลอตัวลงต่อเน่ือง จนทําให้นัก
ลงทุนได้กังวลถึงภาวะ “เงินฝืด” ท่ัวโลก (Global Deflation) ซึ่งสวนทางกับทิศทางของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีเศรษฐกิจ
ยังคงมีการฟื้นตัวมากกว่าเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะภาคการจ้างงาน ซึ่งได้ทําให้ตลาดคาดว่าธ.กลางสหรัฐฯ จะเป็น
เพียงประเทศเศรษฐกิจหลักเพียงแห่งเดียว ท่ีจะเข้าสู่วัฎจักรการขึ้นดอกเบ้ีย (Tightening cycle) ในอนาคต ซึ่งสวน
ทางกับธ.กลางท่ัวโลกท่ียังคงผ่อนคลายนโยบายทางการเงินและดอกเบ้ียลง โดยเฉพาะการท่ีธ.กลางยุโรป (ECB) ได้
ประกาศการใช้มาตรการ QE เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เช่นเดียวกับธ.กลางญี่ปุ่น (BOJ) ซึ่งได้ทําให้ค่าเงินยูโรต่อ
ดอลลาร์ ได้มีการอ่อนค่ากว่า 12% ในปี 57 และส่งผลทําให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีแข็งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วได้ส่งผล
ลบต่อราคา Commodity ท้ังหมด เช่นเดียวกับราคาทองคํา     

 ในเดือนพฤศจิกายน 2557 – มนีาคม 2558 ราคาทองคํามีการฟื้นตัวเล็กน้อย 1% โดยราคามีการเคลื่อนไหว
อย่างผันผวนโดยขึ้นไปแตะท่ีระดับสูงสุดในเดือนมกราคม 2558 ท่ี $1300 ต่อออนซ์ และได้ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 
$1183 ต่อออนซ์ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งมีปัจจัยสําคัญ มาจากการท่ีอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐฯ รุ่น 10 ปี (Bond yield) ได้มีการปรับตัวลดลงไปถึงจุดตํ่าสุดในรอบ 18 เดือนท่ี 1.64% หลังจากท่ีตัวเลข
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ท่ีมีการชะลอตัวในไตรมาส 1 จากภัยพายุหิมะ, ผลกระทบต่อธุรกิจและการส่งออกจากการแข็ง
ค่าของค่าเงินดอลลาร์ เช่นเดียวกับการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของราคานํ้ามันดิบ โดยราคานํ้ามัน NYMEX ได้ลง
แตะระดับตํ่าสุดในเดือนมกราคม 2558 ท่ี $44.50 ต่อบาร์เรล (ลงมาจากระดับ $107 ต่อบาร์เรลในเดือนมิถุนายน 
2557) นอกจากน้ี การท่ีธ.กลางยุโรป (ECB) ท่ีได้เริ่มประกาศมาตรการ QE ในเดือนมกราคมน้ัน ทําให้ bond yield 
ของเยอรมนี รุ่น 10 ปี ได้ปรับตัวลงมาสู่ระดับตํ่าท่ีสุดในประวัติศาสตร์ ท่ี 0.3%  ซึ่งปัจจัยท้ังหมดทําให้ตลาด
คาดการณ์ว่าธ.กลางสหรัฐฯ อาจมีการเลื่อนกําหนดการขึ้นดอกเบ้ียออกไปจากเดิม หรือมีโอกาสท่ีจะไม่ขึ้นดอกเบ้ีย
นโยบายเลยในปี 2558 ซึ่งได้ทําให้นักลงทุนในตลาดได้มีการ cover short ทองคําในเดือนมกราคม 2558 แต่อย่างไร
ก็ตาม ราคาทองคําได้มีการปรับตัวลดลงกว่า 8% ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558 หลังจากท่ีค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ยังคงมีการแข็งค่ารวดเร็วอย่างต่อเน่ือง โดยดัชนี US Dollar Index น้ันได้ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 12 ปี
ท่ี 100 จุดในกลางเดือนมนีาคม ซึ่งได้ส่งผลลบต่อราคา commodity และราคาทองคํา 
 
 
 
 
 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -33--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์  
 

  

  

 ภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน 

 เน่ืองจากเงินสกุลดอลลาร์ฮ่องกงผูกติดกับสกุลเงินดอลลาร์สรอ.  เงินสกุลดอลลาร์ฮ่องกงจึงมีการเคลื่อนไหว
ตามดอลลาร์สรอ.  การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ฮ่องกง  ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 - มนีาคม 2558  
มีการเคลื่อนไหวในทิศทางท่ีอ่อนค่าจากระดับ 4.1753 บาทต่อดอลลาร์ฮ่องกง ณ 1 ตุลาคม 2557 มาอยู่ท่ี 4.1960 
บาทต่อดอลลาร์ฮ่องกง ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2558 หรืออ่อนค่าประมาณ 0.50% 

 ค่าเงินบาทในเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม  เคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าลงสู่ 4.2429 บาทต่อดอลลาร์ฮ่องกง  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เน่ืองจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างโดดเด่น ทําให้นักลงทุน
คาดการณ์การปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ปกติเร็วมากขึ้น จึงมีการเข้าซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเน่ือง  อีกท้ังค่าเงิน
ยูโรและเยนอ่อนค่า จากการดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลาง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า
ขึ้น ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สรอ. จึงมีทิศทางอ่อนค่า 

 ค่าเงินบาทในเดือนมกราคม – มีนาคม 2558 ค่าเงินบาทแข็งค่าจากระดับ 4.2429 บาทต่อดอลลาร์ฮ่องกง 
ณ สิ้นปี 2557 สู่ระดับ 4.1960 บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2558 หรือแข็งค่าประมาณ 1.10% 
ถึงแม้ว่า ธปท. ได้ประกาศลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลง 25 bps สู่ระดับ 1.75% ต่อปี ในการประชุม กนง. เดือน
มีนาคม  เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองมาจากราคานํ้ามันในตลาดโลกท่ีอ่อนค่าลง กอปร
กับยอดนําเข้าท่ีลดลง ส่งผลให้ไทยได้รับผลประโยชน์ด้านดุลการค้า นอกจากน้ันแล้ว เงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาด
ตราสารหน้ีอย่างต่อเน่ือง จากผลตอบแทนท่ีน่าสนใจ ในภาวะท่ีอัตราดอกเบ้ียในตลาดโลกอยู่ในระดับตํ่า กอปรกับ
เศรษฐกิจประเทศไทยค่อนข้างมีเสถียรภาพหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึง
ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น    

 ท้ังน้ี กองทุนได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของสํานักงาน กลต. และ ธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยคํานึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  โดย
คณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และมีการปรับกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยง 
ตามความเหมาะสม ซึ่งช่วยลดผลกระทบในเชิงลบของความผันผวนของค่าเงิน 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -44--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์  
 

  
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินแลรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันะการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((3311  มีนาคมมีนาคม  22558558))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 326,891,480.50 98.65 

ธุรกิจกองทุนรวม         
SPDR GOLD TRUST B3B85M0F 88,640 326,891,480.50 98.65 

สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป     (15,674,735.85) (4.73) 
ท่ีอ้างอิงกับดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

เงินฝากธนาคาร     4,320,482.75 1.30 

ทรัพย์สินอื่น     17,227,044.40 5.20 

หนี้สินอืน่     (1,391,658.51) (0.42) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ     331,372,613.29 100.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     12.1211 บาท 

หมายเหต:ุ บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 











รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -99--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์  
 

 
 

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) 

3 ปี 
(1 เม.ย. 55) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี  
อินเตอร์เนช่ันแนล โกลด์ ฟันด ์ -1.56 -2.94 -8.93 -10.10 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) 1.78 -1.98 -7.54 -9.29 

หมายเหตุ: 
(1) ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเปรียบเสมือนกับการเทียบกับดัชนีราคาทองคําท่ีไดร้ับการป้องกันความเสี่ยง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน 
(2) ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกินหนึ่งปีน้ันแสดงเป็นผลตอบแทนต่อป ี

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)  
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตรรายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนาสารแห่งหนี้ 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 4,320,482.75 1.30 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) - - 

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

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

  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้ค้ํา/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ 
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว 

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 

  ผู้สลักหลัง  TRIS FITCH (บาท) (บาท) 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ - -  AA-  - - 4,320,482.75  
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ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 1 ตุลาคมตุลาคม  22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 3131  มีนาคมมีนาคม  25582558  

 ชื่อบริษัท 
ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮยีน(ประเทศไทย) 62,393.93 92.99 

2 Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd. 4,706.44 7.01 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 67,100.37 100.00 

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

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

 PTR  =  0.1065 เท่า    

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซ่ึงคํานวณจากมูลค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา 
หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน  
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

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 1,467 0.40 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1 59 0.02 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 196 0.05 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าประกาศแจ้งความ 1 53 0.01 

ค่าสอบบญัชี 24 0.01 

ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร  1 27 0.01 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 1,826 0.50 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหนา้ซื้อขายหลักทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย ์
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น บริการบุคคลอื่น ((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.หลักทรัพย์ 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 ซิกโก้ 
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) 
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 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจได้รับอภินันทนาการอ่ืน 
ซึ่งอาจเป็นบริการหรือทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปน็ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกลา่ว 
อาทิเช่น การจัดสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดนิทางไปศึกษาวิธปีฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เป็นเคร่ืองมือ
ในการสง่ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติตา่งๆ เป็นตน้ อันเปน็ประโยชน์ที่มี
มูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน  จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ 
ที ่

รายชื่อผู้ให้บริการ 
 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 
ประโยชน์ในการรับสิทธ ิ

1 บล.ดบีีเอส 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 -1155--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์  
 

    

  

งบดุลงบดุล  

ณ วันท่ีณ วันท่ี  31 31 มีนาคมมีนาคม  25582558  

หน่วย  :  บาท 
สินทรัพย์ 

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม   326,891,480.50 
(ราคาทุน  435,418,054.65 บาท )   
เงินฝากธนาคาร  4,343,969.05 
ลูกหนี ้

จากการซื้อหน่วยลงทุน 
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 632.02 
จากการขายเงินลงทุนและสญัญาล่วงหน้า 1,528,190.23 

สินทรัพย์อ่ืน   1,528,822.25 

รวมสินทรัพย์ 332,764,271.80 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1,080,479.13 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน ๆ 311,179.38 1,391,658.51 

รวมหนี้สิน 1,391,658.51 

สินทรัพย์สุทธ ิ 331,372,613.29 

สินทรัพย์สุทธ:ิ 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน      273,384,918.02 

 
กําไรสะสม       

  
บัญชีปรับสมดลุ 214,987,289.92     

  
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน  (156,999,594.65)   57,987,695.27 

สินทรัพย์สุทธ ิ     331,372,613.29 

      
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)     12.1211 

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแลว้ท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)   27,338,491.8026 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1166--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์  
 

   

  

งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

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

 หน่วย  :  บาท  
รายได้จากการลงทุน 

รายได้ค่าหน่วยลงทุน 77,730.83 
รายได้ดอกเบีย้ 2,337.55 

 
รวมรายได้ 80,068.38 

 
  

ค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,467,286.31 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ 58,691.43 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 195,638.22 
ค่าสอบบัญชี 24,380.00 

 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 79,814.08 

รวมค่าใช้จ่าย 1,825,810.04 

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ (1,745,741.66) 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
กําไร (ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้นจากหลักทรัพย ์ (11,822,263.58) 
กําไร (ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนและสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (932,063.58) 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิน้จากหลักทรัพย ์ 580,015.33 
กําไร (ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนและสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 3,758,324.93 

รวมกําไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (8,415,986.90) 

การเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (10,161,728.56) 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

 
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 31 31 มีนาคม มีนาคม 25582558  

    
ชื่อย่อหลักทรัพย์ จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม 

(บาท) 
ร้อยละมูลค่า

เงินลงทุน 

ธุรกิจกองทุนรวม 
SPDR GOLD TRUST B3B85M0F 88,640 326,891,480.50 100.00 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน  435,418,054.65  บาท) 326,891,480.50 100.00 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1177--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์  
 

 
   

รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งตั้งแต่วันท่ี แต่วันท่ี 1 1 ตุลาคม ตุลาคม 22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 31 31 มีนาคม มีนาคม 25582558  

รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท่ีกองทุนมีการทําธุรกรรม 

ไม่มีข้อมูลรายงาน 

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

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  

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

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
รายรายช่ือผู้จัดการกองทุนช่ือผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  31 31 มีนาคมมีนาคม  22555588  

ผู้จัดการกองทุน 

ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ คุณเกษมทัศน์  ทรรทรานนท ์
 คุณฐิติรัฐ  รัตนสิงห์ 
 คุณชุติมณฑน์  เชาวรัตน ์
 คุณสุทยุต  เชื้อพานิช 
 คุณพัณณรัชต์  บรรพโต 

ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ต่างประเทศ คุณชาญวฒุิ  รุ่งแสงมนูญ 
และด้านอัตราแลกเปลี่ยน คุณกุลยา  วรรธนรียชาต ิ

  

  





      
  

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 




