
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานประจําป� 2557 

  กองทุนกองทุนเป�ดเอ็มเอฟซีเป�ดเอ็มเอฟซี  อินเตอร�เนชัน่แนล ออยล� ฟ#นด�อินเตอร�เนชัน่แนล ออยล� ฟ#นด�  
  ((II--OOIILL))  
  สําหรับรอบป�บัญชีท่ี สําหรับรอบป�บัญชีท่ี 66  ต้ังแต0วันท่ี ต้ังแต0วันท่ี 11  เมษายนเมษายน  2557 2557 ––  31 31 มีนาคม มีนาคม 25525588  
 

 



รายงานรายงานประจําป
ท่ี ประจําป
ท่ี 66 -11--      กองทุนเป�ดเอ็มเอฟซีกองทุนเป�ดเอ็มเอฟซี  อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#นด�นด�  
 

  

  

สาสน�จากบริษัทจัดการสาสน�จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท0านผู:ถือหน0วยลงทุน 
 กองทุนเป�ดเอ็มเอฟซี อินเตอร�เนช่ันแนล ออยล� ฟ#นด� 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส!งรายงานประจําป$ 2557 ของกองทุนเป(ด 
เอ็มเอฟซี อินเตอรเนช่ันแนล ออยล ฟ,นด  สําหรับรอบป$บัญชีต้ังแต!วันท่ี 1 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 
มายังผู8ถือหน!วยลงทุนทุกท!าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท!านผู8ถือหน!วยลงทุนท่ีได8มอบความไว8วางใจให8บริษัทเป>นผู8บริหารเงินลงทุนของท!าน 
โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับสถานการณด8วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของ
ผู8ถือหน!วยลงทุนเป>นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานประจําป
ท่ี ประจําป
ท่ี 66 -22--      กองทุนเป�ดเอ็มเอฟซีกองทุนเป�ดเอ็มเอฟซี  อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#นด�นด�  
 

  

  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอบป�บัญชี ตั้งแต0วันท่ี สําหรับรอบป�บัญชี ตั้งแต0วันท่ี 1 1 เมษายนเมษายน  25572557  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 31 31 มีมีนานาคมคม  25525588  

ราคานํ้ามันดิบ WTI และ Brent มีการปรับตัวลดลง 53% และ 49% ตามลําดับ ในช!วงต้ังแต!วันท่ี 1 
เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558 โดยสามารถแบ!งเป>นช!วงเหตุการณท่ีสําคัญ ได8 2 ช!วงเหตุการณคือ  

1) ช!วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2557 ราคานํ้ามันดิบ WTI และ Brent มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.7% และ 
4.3% โดยมีป,จจัยท่ีสําคัญคือ ความต8องการนํ้ามันท่ีเพิ่มสูงขึ้นในช!วง Summer Driving Season ซึ่งส!งผลทําให8ราคา
นํ้ามัน Gasoline ของสหรัฐฯ น้ันได8ปรับขึ้นไปถึงระดับ $3.6 ต!อแกลลอน นอกจากน้ี ป,ญหาความไม!สงบทาง
การเมืองในอิรัก ยูเครน ไนจีเรีย  และลิเบีย ท่ีได8ส!งผลกระทบต!อการขนส!ง และส!งออกนํ้ามันดิบสู!ตลาดโลก  

2) ช!วงเดือนกรกฎาคม 2557 – มีนาคม 2558 ราคานํ้ามันดิบ WTI  และ Brent มีการปรับตัวลดลงถึง 55% 
และ 51% ตามลําดับ  โดยราคานํ้ามันดิบได8มีการปรับตัวลดลงอย!างต!อเน่ือง โดยมีหลายป,จจัยท่ีสําคัญ อาทิ  (1) 
ความไม!สงบทางการเมืองในประเทศอิรัก ยูเครน ไนจีเรีย และลิเบียท่ีสถานการณเริ่มคล่ีคลายลง และไม!ส!งผลกระทบ
ต!อการผลิตนํ้ามัน  การขนส!งนํ้ามันดิบลิเบียก็สามารถกลับมาเป(ดใช8ได8อีก 2 ท!า รวมถึงการเจรจาหยุดยิงถาวรท่ีได8เริ่ม
ขึ้นในเมืองฝ,`งตะวันออกของยูเครน  ได8ลดความกังวลต!อความเส่ียงของการเกิด Supply Shock ของตลาดนํ้ามันดิบ
ในตะวันออกกลาง นอกจากน้ี (2) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอย!างต!อเน่ือง โดยเฉพาะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ในยูโรโซน และทวีปเอเชีย น้ันได8ส!งผลทําให8ปริมาณการใช8นํ้ามันท่ัวโลกมีการชะลอตัวลงมาก นอกจากน้ี (3) การผลิต
นํ้ามันดิบของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต!อเน่ืองนับต้ังแต!ป$ 2554 และขึ้นสู!ระดับ 9.2 ล8านบารเรลต!อวัน (ธันวาคม 
2558) ซึ่งเป>นระดับ สูงสุดในรอบ 30 ป$  โดยเฉพาะการผลิตจากแหล!ง Shale Oil ซึ่งป,จจัยท้ังหมดได8ส!งผลทําให8
ตลาดนํ้ามันดิบอยู!ในภาวะ Oversupply เป>นอย!างมาก โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐฯ และได8ส!งผลกดดันราคานํ้ามัน
ต!อเน่ืองมาตลอดในช!วงเวลาดังกล!าว นอกจากน้ี ทางกลุ!ม OPEC นําโดยซาอุดิอาระเบีย ท่ีได8ประกาศในเดือน
พฤศจิกายน 2557 ว!าทางกลุ!ม OPEC จะไม!ลดการผลิตนํ้ามันดิบลง เหมือนในครั้งป$ 2555 เพื่อช!วยพยุงราคานํ้ามัน 
โดยทาง OPEC ได8ประกาศเจตนารมยท่ีชัดเจนท่ีจะให8ราคาตลาดเป>นตัวกําหนด Demand/Supply โดยท่ีผู8ผลิต
นํ้ามันท่ีมีต8นทุนทางการผลิตสูง โดยเฉพาะในสหรัฐฯ จะต8องเป>นฝqายท่ีลดการผลิตลง ซึ่งหลังจากคําแถลงดังกล!าวได8
ส!งผลทําให8ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกมีการปรับตัวลงสู!ระดับตํ่าสุดในรอบ 6 ป$ในเดือนมกราคม 2558 ซึ่งได8ส!งผล
กระทบอย!างหนักต!อผู8ผลิตนํ้ามันดิบท่ัวโลก แต!อย!างไรก็ตาม ราคานํ้ามันดิบเริ่มมีการทรงตัวในช!วงไตรมาส 1 ป$ 
2558 หลังจากท่ีจํานวนแท!นขุดเจาะนํ้ามันในสหรัฐฯ  (Oil Rig Count) ได8หยุดทําการลงกว!า 50% จากในป$ 2557 
การยกเลิกโครงการขุดเจาะนํ้ามันของบริษัทนํ้ามันขนาดใหญ! และลดจํานวนพนักงานลง เช!นเดียวกับการท่ีทางกลุ!ม 
OPEC ได8เริ่มมีการปรับลดราคา discount ในการขายนํ้ามันดิบน้ัน ได8เริ่มส!งสัญญาณว!าภาวะ Oversupply ของ
นํ้ามันดิบ สถานการณมีแนวโน8มท่ีจะปรับตัวดีขึ้น 

 



รายงานรายงานประจําป
ท่ี ประจําป
ท่ี 66 -33--      กองทุนเป�ดเอ็มเอฟซีกองทุนเป�ดเอ็มเอฟซี  อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#นด�นด�  
 

  

  
ภาวะตลาดอัตราแลกเปล่ียน 
การเคลื่อนไหวของค!าเงินบาทเทียบดอลลาร สรอ. ในช!วงเดือนเมษายน 2557 – มีนาคม 2558 มีการ

เคลื่อนไหวในทิศทางอ!อนค!าจากระดับ 32.33 บาทต!อดอลลาร สรอ. ณ 1 เมษายน 2557 มาอยู!ที่ 32.53 บาทต!อ
ดอลลารสรอ. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 หรืออ!อนค!า 0.62%  

ค!าเงินบาทในช!วงเดือนเมษายน ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เคลื่อนไหวในกรอบ 32.40 - 32.60 บาทต!อดอลลาร 
สรอ. เงินบาทแข็งค!าเทียบดอลลาร สรอ. จากป,จจัยสนับสนุน ได8แก! การส!งสัญญาณของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะ
ยังคงนโยบายการเงินแบบผ!อนคลายเพื่อรักษาการเติบโตเศรษฐกิจ และไม!รีบร8อนข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย Fed Fund 
Rate ประกอบกับความต8องการขายเงินบาทของผู8นําเข8า เพื่อนําไปแลกเป>นดอลลารสรอ. เพื่อชําระค!าสินค8าจะมีปริมาณ
ไม!มากนัก เนื่องจากการส!งออกหดตัวอย!างต!อเนื่อง ทําให8ดุลการค8าของไทยเกินดุลมากข้ึน  อย!างไรก็ตาม  ป,จจัยลบ
ทางการเมืองไทยที่ยืดเยื้อ และแนวโน8มเศรษฐกิจที่ย่ําแย! เป>นป,จจัยกดดันเงินบาทให8อ!อนค!า   

เงินบาทอ!อนค!าอย!างรวดเร็วมาอยู!ที่ 32.84 บาทต!อดอลลาร สรอ. ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ในช!วงปลาย
เดือนพฤษภาคม จากแรงเทขายนักลงทุนต!างชาติหลังการประกาศกฏอัยการศึก และ การทํารัฐประหารของ คณะรักษา
ความสงบแห!งชาติ (คสช.)  ในช!วงมิถุนายน – กันยายน เงินบาทกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค!า มาอยู!ที่ 32.41 บาท
ต!อดอลลารสรอ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2557  เนื่องจากเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจมีความแน!ชัดข้ึน ภายหลัง
การดําเนินงานของคณะ คสช. ส!งผลให8เงินทุนต!างประเทศไหลกลับเข8าตลาดตราสารหนี้เป>นหลัก แม8ว!าธนาคารแห!ง
ประเทศไทย ปรับลดการคาดการณเศรษฐกิจป$ 2557 เติบโตน8อยลง การส!งออกต่ํากว!าที่คาด แต!ทั้งนี้ดัชนีความเชื่อม่ัน
ของผู8บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีข้ึน  คสช. ได8ประกาศใช8รัฐธรรมนูญชั่วคราวในเดือนกรกฎาคม ส!งผลให8มีสภา
นิติบัญญัติชั่วคราว และมีคณะรัฐบาลในเดือนสิงหาคม และจะมีสภาปฏิรูปแห!งชาติ ในเดือน ตุลาคม ซ่ึงทํางานควบคู!กับ
คณะกรรมการร!างรัฐธรรมนูญ   

ค!าเงินบาทในเดือนสิงหาคม ถึงธันวาคม เคลื่อนไหวในทิศทางอ!อนค!าลง 32.90 บาทต!อดอลลารสรอ. ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเติบโตอย!างโดดเด!น ทําให8นักลงทุนคาดการณการปรับ
นโยบายการเงินเข8าสู!ปกติเร็วมากข้ึน จึงมีการเข8าซ้ือเงินดอลลารสหรัฐอย!างต!อเนื่อง อีกทั้งค!าเงินยูโรและเยนอ!อนค!า จาก
การดําเนินนโยบายการเงินแบบผ!อนคลายของธนาคารกลาง ส!งผลให8ค!าเงินดอลลารแข็งค!าข้ึน ค!าเงินบาทต!อดอลลาร
สรอ. จึงมีทิศทางอ!อนค!า 

ค!าเงินบาทในเดือนมกราคม – มีนาคม 2558 ค!าเงินบาทแข็งค!าจากระดับ 32.90 บาทต!อดอลลารสรอ. ณ สิ้นป$ 
2557 สู!ระดับ 32.53 บาทต!อดอลลารสรอ. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 หรือแข็งค!าประมาณ 1.12% ถึงแม8ว!า ธปท. ได8
ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bps สู!ระดับ 1.75% ต!อป$ ในการประชุม กนง. เดือนมีนาคม เพื่อกระตุ8นการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ แต!อย!างไรก็ตาม เนื่องมาจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่อ!อนค!าลง กอปรกับยอดนําเข8าที่ลดลง ส!งผล
ให8ไทยได8รับผลประโยชนด8านดุลการค8า นอกจากนั้นแล8ว เงินทุนต!างชาติไหลเข8าตลาดตราสารหนี้อย!างต!อเนื่อง จาก
ผลตอบแทนที่น!าสนใจ ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกอยู!ในระดับต่ํา กอปรกับเศรษฐกิจประเทศไทยค!อนข8างมี
เสถียรภาพหากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคเดียวกัน ด8วยป,จจัยดังกล!าวจึงส!งผลให8ค!าเงินบาทแข็งค!าข้ึน  

ทั้งนี้ กองทุนได8ปvองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนภายใต8กรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎระเบียบ
ข8อบังคับของสํานักงาน กลต. และธนาคารแห!งประเทศไทย โดยคํานึงผลประโยชนสูงสุดต!อผู8ถือหน!วยลงทุน โดย
คณะกรรมการนโยบายการลงทุนได8ติดตามภาวะตลาดอย!างใกล8ชิด และมีการปรับกลยุทธในการปvองกันความเสี่ยงตาม
ความเหมาะสม ซ่ึงช!วยลดผลกระทบในเชิงลบของความผันผวนของค!าเงิน 

 



รายงานรายงานประจําป
ท่ี ประจําป
ท่ี 66 -44--      กองทุนเป�ดเอ็มเอฟซีกองทุนเป�ดเอ็มเอฟซี  อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#นด�นด�  
 

 
  

รายละเอียรายละเอียดการลงทุน การกู:ยืมเงินและการก0อภาระผูกพันดการลงทุน การกู:ยืมเงินและการก0อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((31 31 มีนามีนาคม คม 25582558))  

    หลักทรัพย� ชื่อย0อ จํานวนหุ:น มูลค0าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย�   (บาท)   

เงินลงทุนในกองทุนรวม ETF ในต0างประเทศ 93,243,217.92 98.30 

จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย�สหรัฐอเมริกา         
PowerShares DB Oil Fund * B1M4Y26F 212,351 93,243,217.92 98.30 

สัญญาฟ�วเจอร� สัญญาฟอร�เวิร�ด หรือสัญญาสวอป     (1,618,755.69) (1.71) 
ท่ีอ:างอิงกับดอกเบ้ียหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

เงินฝากธนาคาร     1,643,442.59 1.73 

ทรัพย�สินอ่ืน     1,989,532.75 2.10 

หนี้สินอ่ืน     (404,343.34) (0.43) 

มูลค0าทรัพย�สินสุทธ ิ     94,853,094.23 100.00 

มูลค0าทรัพย�สินสุทธิต0อหน0วยลงทุน     6.6051 บาท 

* PowerShares DB Oil Fund มีนโยบายการลงทุนในสัญญาอนุพันธนํ้ามันดิบ West Texas Intermediate (WTI)  
เพ่ือให8ได8รับผลตอบแทนใกล8เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield 
Crude Oil Excess Return ซ่ึงเป>นดัชนีท่ีมุ!งสะท8อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค!านํ้ามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) 

หมายเหตุ: บริษัทจัดการไดคํานวณมูลค�าหลักทรัพย�ของกองทุน  โดยใชวิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ�ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 



 

 



 



รายงานรายงานประจําป
ท่ี ประจําป
ท่ี 66 -77--      กองทุนเป�ดเอ็มเอฟซีกองทุนเป�ดเอ็มเอฟซี  อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#นด�นด�  
 

  

  

ผลการดําผลการดําเนินงานย:อนหลังเนินงานย:อนหลัง  

ผลการดําเนินงานส้ินสุด  
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 

3 เดือน 
(1 ม.ค. 58) 

6 เดือน 
(1 ต.ค. 57) 

1 ป� 
(1 เม.ย. 57) 

3 ป� 
(1 เม.ย. 55) 

กองทุนเป�ดเอ็มเอฟซี  
อินเตอร�เนช่ันแนล ออยล� ฟ#นด� -12.86 -46.14 -49.22 -20.72 

เกณฑมาตรฐาน (1) -14.10 -49.00 -50.45 -17.25 

หมายเหตุ: 
(1) Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Crude Oil Excess Return   
(2) ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกินหน่ึงปPน้ันแสดงเปRนผลตอบแทนต�อปP 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

  
การจ0ายเงิการจ0ายเงินป#นผลนป#นผล  

 กองทุนเป(ดเอ็มเอฟซี อินเตอรเนชั่นแนล ออยล ฟ,นด มีนโยบายไม!จ!ายเงินป,นผลให8แก!ผู8ถือหน!วยลงทุน  



รายงานรายงานประจําป
ท่ี ประจําป
ท่ี 66 -88--      กองทุนเป�ดเอ็มเอฟซีกองทุนเป�ดเอ็มเอฟซี  อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#นด�นด�  
 

 
 

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห0งหน้ี เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนรายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห0งหน้ี เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 31 31 มีนามีนาคม คม 25582558  

  กลุ0มของตราสาร มูลค0าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห!งประเทศไทย - - 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย หรือ    
บริษัทเงินทุน เป>นผู8ออก ผู8สั่งจ!าย ผู8รับรอง ผู8รับอาวัล ผู8สลักหลัง 
หรือผู8ค้ําประกัน 1,643,442.59 1.73 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความน!าเช่ือถืออยู!ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได8 
(Investment Grade) - - 

(ง) ตราสารท่ีมีอันดบัความน!าเช่ือถืออยู!ในอันดับต่ํากว!าอันดับท่ีสามารถ 
ลงทุนได8 (Investment Grade) หรือตราสารท่ีไม!ได8รับการจัดอันดับ 
ความน!าเช่ือถือ - - 

 สัดส0วนสูงสุด (Upper limit) ท่ีบริษัทจัดการคาดว0าจะลงทุนในกลุ0ม (ง) เท0ากับ  15  %NAV 

  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน0าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน0าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 

ผู:ออก 
 

ผู:คํ้า/ 
ผู:รับรอง/ 

วันครบ 
กําหนด 

อันดับความ
น0าเชื่อถือ 

มูลค0า 
หน:าต๋ัว   

มูลค0า 
ตามราคาตลาด 

    ผู:สลักหลัง     (บาท) (บาท) 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก เอ็นเอ - - AA- - 1,643,442.59  

  



รายงานรายงานประจําป
ท่ี ประจําป
ท่ี 66 -99--      กองทุนเป�ดเอ็มเอฟซีกองทุนเป�ดเอ็มเอฟซี  อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#นด�นด�  
 

 
 

รายละเอียดค0ารายละเอียดค0านนายหน:าซื้อขายหลักทรัพย�ายหน:าซื้อขายหลักทรัพย�  

สําหรัสําหรับรอบป�บัญชีบรอบป�บัญชี  ตั้งแต0วันท่ีตั้งแต0วันท่ี  11  เมษายนเมษายน  25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  3131  มีนมีนาาคมคม  22555588  

 ชื่อบริษัท ค0านายหน:า 
(บาท) 

อัตราส0วนค0านายหน:า 
ต0อค0านายหน:าท้ังหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮยีน(ประเทศไทย) 121,385.90 100.00 

 รวมค0านายหน:าท้ังหมด 121,385.90 100.00 

 

ข:อมูลข:อมูลอัตราส0อัตราส0วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวมวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม  ((PPoorrttffoolliioo  TTuurrnnoovveerr  RRaattiioo::  PPTTRR))**  

ระหว0างระหว0างวันวันท่ีท่ี  11  เมษายน เมษายน 25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 มีนาคม มีนาคม 22555588  

 PTR  =  0.1788 เท0า    

* ขอมูลอัตราส�วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซ่ึงคํานวณจากมูลค�าท่ีตํ่ากว�าระหว�าง

ผลรวมของมูลค�าการซ้ือทรัพย�สินกับผลรวมของมูลค�าการขายทรัพย�สิน ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ�านมา 
หารดวยมูลค�าทรัพย�สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน  

 



รายงานรายงานประจําป
ท่ี ประจําป
ท่ี 66 -1100--      กองทุนเป�ดเอ็มเอฟซีกองทุนเป�ดเอ็มเอฟซี  อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#นด�นด�  
 

 
 

ค0าใช:จ0ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมค0าใช:จ0ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรับรอบป�บัญชีสําหรับรอบป�บัญชี  ตั้งแต0วันท่ีตั้งแต0วันท่ี  11  เมษายน เมษายน 25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 มีนาคม มีนาคม 22555588  

ค0าใช:จ0ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร:อยละของ 
มูลค0าทรัพย�สินสุทธ ิ

ค!าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 323 0.80 

ค!าธรรมเนียมผู8ดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 1 13 0.03 

ค!าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 43 0.11 

ค!าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม!ม ี ไม!ม ี

ค!าโฆษณา (Advertising) 1 102 0.25 

ค!าสอบบัญชี 51 0.13 

ค!าจัดพิมพและจัดส!งเอกสาร 1 2 0.01 

รวมค0าใช:จ0ายท้ังหมด 
2
 534 1.33 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมลูค�าเพ่ิม 
 2. ไม�รวมค�านายหนาซ้ือขายหลักทรพัย�และค�าธรรมเนียมต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย� 
 
 



รายงานรายงานประจําป
ท่ี ประจําป
ท่ี 66 -1111--      กองทุนเป�ดเอ็มเอฟซีกองทุนเป�ดเอ็มเอฟซี  อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#นด�นด�  
 

 
 

การรับผลประโยชน�ตอบแทนจากการที่กองทุนใช:บริการบุคคลอ่ืน การรับผลประโยชน�ตอบแทนจากการที่กองทุนใช:บริการบุคคลอ่ืน ((SSoofftt  CCoommmmiissssiioonn))  

ด8วย บริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู8จดัการกองทุน ได8รับข8อมูลสารสนเทศ
เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู8ให8บริการ อันเนื่องมาจากการใช8บริการของบุคคลดังกล!าว อาทิเช!น บทวิเคราะหวิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต!างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม 
และป,จจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะทําการลงทุน รวมถึงข8อมูลสารสนเทศจากการได8รับเชิญให8ร!วม company visit เป>นต8น 
เพื่อประโยชนในการจัดให8มีการวิเคราะหการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวิเคราะหในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช!น การ
วิเคราะหงบการเงิน เป>นต8น และวิเคราะหในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช!น การวิเคราะหนโยบายของบริษัทของผู8ออก
ตราสารที่กองทนุจะไปลงทุน เป>นต8น รวมถึงเพื่อกําหนดระดบัความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะหผลตอบแทนที่คาดว!า
จะได8รับการสร8างกลุ!มสินทรัพยลงทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทนุ    
จึงขอเป(ดเผยรายชื่อบุคคลที่เป>นผู8ให8บริการ ดังนี ้

1. บมจ.หลักทรัพย เอเซีย พลัส  20. บมจ.หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) 
2. ธนาคารแบงคออฟอเมริกา 21. บมจ.หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
3. บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง 22. บมจ.หลักทรัพย โนมูระ 
4. บล.บีเอ็นพี พารีบาส พีรีกริน (ประเทศไทย) จํากัด 23. บมจ.หลักทรัพย เคทีซิมิโก8 
5. BlackRock, Inc. (Asset management) 24. เจพี มอรแกน เชส แบงก เอ็น เอ 
6. บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกัด 25. ธนาคาร แอลจีท ี
7. ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ 26. OCBC Securities 
8. บมจ.หลักทรัพย คันทร่ี กรุ�ป 27. บมจ.หลักทรัพย ภัทร 
9. บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 28. บมจ.หลักทรัพย ฟ(ลลปิ (ประเทศไทย) 
10. บมจ.หลักทรัพย โนมูระ พฒันสนิ 29. บล.ไทยพาณชิย จํากัด 
11. บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 30. บมจ.หลักทรัพย ซิกโก8 
12. บล.เครดิต สวิส เฟ(รสท บอสตนั (ประเทศไทย) จาํกัด 31. ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด 
13. บล.ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จาํกัด 32. ธนาคารทสิโก8 จาํกัด (มหาชน) 
14. ธนาคารดอยซแบงก 33. บล.ทิสโก8 จํากัด 
15. บล.ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 34. กลุ!มบริษัทหลักทรัพยทรีนิตี ้
16. บมจ.หลักทรัพย ฟ(นันเซีย ไซรัส 35. บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 
17. ธนาคารเอชเอสบีซ ี 36. บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
18. ธนาคารกสิกรไทย 37. ธนาคารยโูอบ ี
19. บมจ.หลักทรัพย กสิกรไทย 38. บมจ.หลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) 
  
  



รายงานรายงานประจําป
ท่ี ประจําป
ท่ี 66 -1122--      กองทุนเป�ดเอ็มเอฟซีกองทุนเป�ดเอ็มเอฟซี  อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#นด�นด�  
 

 
 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู8จัดการกองทุน อาจได8รับอภินันทนาการอ่ืน 
ซ่ึงอาจเป>นบริการหรือทรัพยสินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป>นผู8ให8บริการ อันเนื่องมาจากการใช8บริการของบุคคลดังกล!าว 
อาทิเช!น การจัดสัมมนาเพื่อให8ข8อมูลและแนวคิดต!างๆ การเดนิทางไปศึกษาวิธปีฏิบัติงานอันเป>นประโยชนต!อการบริหาร
จัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณสื่อสาร และอุปกรณอ่ืนๆ ที่เป>นเคร่ืองมือ
ในการส!งข8อมูลการซ้ือขายหลักทรัพยที่เป>น real time บทวิเคราะห ข8อมูลและสถิติต!างๆ เป>นต8น  อันเป>นประโยชนที่มี
มูลค!าในทางเศรษฐกิจต!อกองทุน  จึงขอเป(ดเผยรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ 
ที่ 

รายชื่อผู:ให:บริการ 
 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 
ประโยชน�ในการรับสิทธ ิ

1 บล.ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย)  Conference ข8อมูลในการลงทุนในประเทศมาเลเซีย 

2 ธนาคารยโูอบ ี Meeting ข8อมูลในการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย 

3 บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย)  Conference ข8อมูลการลงทุนในตลาดโลก 

4 
 

บมจ.หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) 

Conference call 
 

ข8อมูลการลงทุนในหุ8น DNL (ฟ(ลิปป(นส) 
 

5 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ Conference call ข8อมูลเศรษฐกิจ มุมมองตลาด 

6 ธนาคารดอยซแบงก Conference call ความรู8ด8านภาษี+ETF 

7 บล.ทิสโก8  Conference call รับฟ,งข8อมูลบริษัท 

8 
 

บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 
 

Conference 
 

ข8อมูลการลงทุนใน Asean Market และ
รับฟ,งข8อมูลเก่ียวกับ Digital Economy 

9 บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)  Meeting รับฟ,งข8อมูลประมูล 4G 

10 บล.ไทยพาณชิย จํากัด Visit เพื่อดูโรงงาน และรับฟ,งข8อมูลบริษัท 

  

 



รายงานรายงานประจําป
ท่ี ประจําป
ท่ี 66 -1133--      กองทุนเป�ดเอ็มเอฟซีกองทุนเป�ดเอ็มเอฟซี  อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#นด�นด�  
 

 
 

การใช:สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู:ถือหุ:นการใช:สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู:ถือหุ:น  

ผู8ถือหน!วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช8สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช8สิทธิออกเสียงได8
ทางเว็บไซตของบริษัท  www.mfcfund.com  ในเมนู “เก่ียวกับ MFC” 

  
รายงานการรายงานการลงทุนไม0เปrนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบป�บัญชีลงทุนไม0เปrนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบป�บัญชี  

สําหรับรอบป�บัญชี สําหรับรอบป�บัญชี ตั้งแต0วันท่ีตั้งแต0วันท่ี  11  เมษายน เมษายน 25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 มีนาคม มีนาคม 22555588  

- การลงทุนเป>นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
ข:อมูลการถือหน0วยลงทุนเกินกว0า ข:อมูลการถือหน0วยลงทุนเกินกว0า 1 1 ใน ใน 33  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  3311  มีนามีนาคม คม 25582558  

รายละเอียด 

- ไม!มี - 

  
รายช่ือผู:จัรายช่ือผู:จัดการกองทุนดการกองทุน  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  3311  มีนาคม มีนาคม 25582558  

ผู:จัดการกองทุน 

ผู8จัดการกองทุนในส!วนตราสารทุนต!างประเทศ คุณเกษมทัศน  ทรรทรานนท 
 คุณฐิติรัฐ  รัตนสิงห 
 คุณชุติมณฑน  เชาวรัตน 
 คุณสุทยุต  เชื้อพานิช 
 คุณพัณณรัชต  บรรพโต 

ผู8จัดการกองทุนในส!วนตราสารหนี้ต!างประเทศ ดร. ชาญวุฒิ  รุ!งแสงมนูญ 
และด8านอัตราแลกเปลี่ยน คุณกุลยา  วรรธนรียชาต ิ
 คุณพัณณรัชต  บรรพโต 

  



รายงานรายงานประจําป
ท่ี ประจําป
ท่ี 66 -1144--      กองทุนเป�ดเอ็มเอฟซีกองทุนเป�ดเอ็มเอฟซี  อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#นด�นด�  
 

 
 

รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข:องรายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข:อง  

สําหรับรอบป�บัญชี สําหรับรอบป�บัญชี ตั้งแต0ตั้งแต0วันท่ีวันท่ี  11  เมษายน เมษายน 25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 มีนาคม มีนาคม 22555588  

 รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข:อง 

1 บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารออมสิน 

3 บริษัทหลักทรัพย คันทรี กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 

4 บริษัท คันทรี่ กรุ�ป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 

5 บริษัทเมืองเอกวิสต8า กอลฟ คอรส จํากัด 

6 บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมช่ัน เซอรวิส จํากัด 

7 บริษัท เอ็มเอฟโฮลดิ้งส จํากัด 

8 บริษัทไทยเอ็กซิม อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด โดย MFH ถือหุ8นร8อยละ 48.99 

9 บริษัทเอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด โดย MFH ถือหุ8นร8อยละ 99.99 

10 บริษัทเอ็มเอฟซี เอสโก จํากัด โดย MFH ถือหุ8นร8อยละ 99.99 

11 บริษัท ท่ีปรึกษา เอ็มเอฟซี จํากัด โดย MFH ถือหุ8นร8อยละ 99.99 

12 ดร.โชคชัย  อักษรนันท 

13 นายสดาวุธ  เตชะอุบล 

14 นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย 

15 ดร.ธัชพล  กาญจนกุล 

16 นายพิษณ ุ วิชิตชลชัย 

17 พลเอก เลิศรัตน  รัตนวานิช 

18 นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 

19 นายสุวิชญ  โรจนวานิช 

20 นายพิพัฒน  ขันทอง 

21 นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา 

22 นายวิกรม  คุ8มโพโรจน 

23 นายอมร  อัศวานนท 

24 นางสาวประภา  ปูรณโชต ิ

25 นางจิราพร  บุญวานิช 

26 นางพัณณรัชต  บรรพโต 

27 นางรจิตพร  มนะเวส 

28 นางอภิรด ี พิชัยศรทัต 

29 นายชาคริต  พืชพันธ 

30 นางณัฐรา อิสรินทร 



รายงานรายงานประจําป
ท่ี ประจําป
ท่ี 66 -1155--      กองทุนเป�ดเอ็มเอฟซีกองทุนเป�ดเอ็มเอฟซี  อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#นด�นด�  
 

 
 

รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข:อง รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข:อง ((ต0อต0อ))  

สําหรับรอบป�บัญชี สําหรับรอบป�บัญชี ตั้งแต0ตั้งแต0วันท่ีวันท่ี  11  เมษายน เมษายน 25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 มีนาคม มีนาคม 22555588  

 รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข:อง   

31 นายกิตติคม  สุทธิวงศ 61 นางสาวกุลยา  วรรธนรียชาต ิ

32 นายเจรญิชัย  เล็งศิริวัฒน 62 นางสาวจันทนจุฑา  เชาวขวัญยืน 

33 นายณัฐวุฒิ  ธรรมจาร ี 63 บริษัท แอล.พี.เอ็ม.คอนสตรคัช่ัน จํากัด 

34 นายประสิทธ์ิ  พรปฏิมากร 64 นางอัจฉรา  ตรงวงศา 

35 นางสาวณัฐร ี พนัสสุทรากร 65 นางวนิดา  วิจิตรกาญาจน 

36 นางสาวสุพิกา  สมไทย 66 นายสมชาย  มหาศิริ หรือ นางดุษณ ี มหาศิร ิ

37 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรต ิ 67 นางพรรณ ี สยามวาลา หรือ นายเอก  สยามวาลา 

38 นายธงชัย  ตั้งสถาพรชัยกุล 68 นางสาวสันธนา  ฟุvงเกียรติ 

39 นายสุรยิะ  ป,ตตพงศ 69 หุ8นสามญั ธนาคารอิสลาม แห!งประเทศไทย 

40 นายโกเมน  นิยมวานิช 70 พันธบัตรธนาคารแห!งประเทศไทยรุ!นท่ี 1/4ป$/2555 

41 นายชาญวุฒิ  รุ!งแสงมนูญ 71 พันธบัตรธนาคารแห!งประเทศไทยรุ!นท่ี 1/3ป$/2556 

42 นายพิพัฒน  นรานันทน 72 พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ีในป$งบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งท่ี 6 

43 นายอนุพงษ  จันทรจิเรศรัศม ี 73 พันธบัตรธนาคารแห!งประเทศไทยรุ!นท่ี 1/2ป$/2557 

44 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 74 พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ีในป$งบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งท่ี 2 

45 นายอภิรักษ  พุ!มกลิ่น 75 พันธบัตรธนาคารแห!งประเทศไทยรุ!นท่ี 2/3ป$/2557 

46 นายสมเมธ  รังคกูลนุวัฒน 76 พันธบัตรธนาคารแห!งประเทศไทยงวดท่ี 47/182/2556 

47 นางรุ!งลักษม ี วิวัฒนสุจรติกุล 77 พันธบัตรธนาคารแห!งประเทศไทยงวดท่ี 4/92/2557 

48 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชยพงษ 78 พันธบัตรธนาคารแห!งประเทศไทยงวดท่ี 51/182/2556 

49 นายสุพจน  วณิชชานนท 79 พันธบัตรธนาคารแห!งประเทศไทยงวดท่ี 2/182/2557 

50 นายสุทยุต  เช้ือพานิช 80 ตั๋วสัญญาใช8เงินเพ่ือการปรับโครงสร8างหน้ี  

51 นางสุวรรณา  วัฒนลี  (พ.ร.บ.การบรหิารหน้ีสาธารณะฯ) งวดท่ี 3/95/57 

52 ดร.ณรงคชัย  อัครเศรณ ี 81 พันธบัตรธนาคารแห!งประเทศไทยรุ!นท่ี 1/3ป$/2555 

53 นางอุไร  ร!มโพธิหยก 82 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน 

54 ศ.พิเศษวิศิษฎ  วิศิษฎสรอรรถ 83 กองทุนรวมสิทธิการเช!าอสังหาริมทรัพยควอลิตี ้เฮ8าส 

55 นายบุญชัย  โชควัฒนา 84 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอราวัณ โฮเทล โกรท 

56 นายวรวิทย  ชัยลิมปมนตร ี 85 กองทุนรวมโครงสร8างพ้ืนฐานระบบขนส!งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

57 นายทอมมี ่ เตชะอุบล 86 กองทุนรวมสิทธิการเช!าอสังหาริมทรัพย ซี.พี.ทาวเวอรโกรท 

58 นายเกษมทัศน  ทรรทรานนท 87 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหารมิทรัพยอิมแพ็คโกรท 

59 นายฐิติรัฐ  รัตนสิงห 88 หุ8นบริษัทเอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 

60 นางสาวชุติมณฑน เชาวรัตน 89 หุ8นบริษัท คันทรี่ กรุ�ป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานประจําป
ท่ี ประจําป
ท่ี 66 -1166--      กองทุนเป�ดเอ็มเอฟซีกองทุนเป�ดเอ็มเอฟซี  อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#อินเตอร�เนชั่นแนล ออยล� ฟ#นด�นด�  
 

 
 

รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข:อง รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข:อง ((ต0อต0อ))  

สําหรับรอบป�บัญชี สําหรับรอบป�บัญชี ตั้งแต0ตั้งแต0วันท่ีวันท่ี  11  เมษายน เมษายน 25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 มีนาคม มีนาคม 22555588  

 รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข:อง 

90 หุ8นบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุ�ป จํากัด 

91 หุ8นบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

92 หุ8นบริษัท ผลติไฟฟvา จํากัด (มหาชน) 

93 หุ8นกู8บ8านปู ครั้งท่ี 1/2552 ชุดท่ี3 ครบกําหนดไถ!ถอนป$ พ.ศ.2559 

94 หุ8นกู8ของ บริษัทไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2553 ครบกําหนดไถ!ถอนป$ พ.ศ.2558  

95 หุ8นกู8ของ บริษัทไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2555   

96 หุ8นกู8บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี1/2554 ครบกําหนดไถ!ถอนป$ พ.ศ. 2559 

97 หุ8นกู8ของบริษัท นํ้าตาลมติรผล จํากัด ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถ!ถอนป$ พ.ศ.2558 

98 หุ8นกู8ของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถ!ถอนป$ พ.ศ.2558 

99 หุ8นกู8 บริษัทอยุธยาแคปป(ตอล ออโต8 ลสี จํากัด(มหาชน) ครั้งท่ี3/2555 ชุดท่ี2 ครบกําหนดไถ!ถอนป$ พ.ศ.2558 

100 หุ8นกู8 บริษัทอยุธยาแคปป(ตอล ออโต8 ลสี จํากัด(มหาชน) ครั้งท่ี3/2556 ชุดท่ี1 ครบกําหนดไถ!ถอนป$ พ.ศ.2560 

101 หุ8นกู8ไม!มีประกันของบริษัท นํ้าตาลขอนแก!น จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2555 ครบกําหนดไถ!ถอนป$ พ.ศ.2558 

102 หุ8นกู8บริษัท โทเท่ิล แอ็คเช็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2556 ครบกําหนดไถ!ถอนป$ พ.ศ.2559 

103 หุ8นกู8บริษัท เจรญิโภคภณัฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2556 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถ!ถอนป$ พ.ศ.2560 

104 หุ8นกู8ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี2/2556 ครบกําหนดไถ!ถอนป$ พ.ศ.2559 

105 
 

หุ8นกู8ไม!ด8อยสิทธิและไม!มีประกันของ บ.โฮมโปรดักสเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2556  
ครบกําหนดไถ!ถอนป$ พ.ศ.2559 

106 หุ8นกู8ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสป(ทอล จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2556 ครบกําหนดไถ!ถอนป$ พ.ศ.2560 

107 หุ8นกู8ไม!ด8อยสิทธิและไม!มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ8าส จํากัด(มหาชน) ครั้งท่ี2/2556 ครบกําหนดไถ!ถอนป$ 2559 

108 หุ8นกู8ของบริษัทไทยคม จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2557 ชุดท่ี3 ครบกําหนดไถ!ถอน ป$ พ.ศ.2562 

109 หุ8นกู8บ8านปู ครั้งท่ี 1/2554 ชุดท่ี1 ครบกําหนดไถ!ถอนป$ พ.ศ.2561 

110 หุ8นกู8ไม!ด8อยสิทธิ และไม!มีประกันของบมจ.แลนด แอนด เฮ8าส ครั้งท่ี2/2558 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถ!ถอนป$2561 

111 หุ8นบริษัทเอเช่ียนพร็อพเพอรตี ้ดีเวลลอปเม8นท 

112 หุ8นกู8บ8านปู ครั้งท่ี 1/2552 ชุดท่ี2 ครบกําหนดไถ!ถอนป$ พ.ศ.2557 

113 กองทุนรวมสิทธิการเช!าอสังหาริมทรัพย CPN คอมเมอรเชียล โกรท 

ผู�ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับกองทุนรวมได�ท่ี บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โดยตรง 
หรือท่ีเว็บไซต+ของบริษัท (http://www.mfcfund.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 











































      
  

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 




