
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2558 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนลดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล    
  ออยล์ออยล์  ฟันด์ ฟันด์ ((II‐‐OOIILL))  
  ตั้ตั้งแต่วันที่ งแต่วันที่ 11  เมษายนเมษายน  22555588  ––  3300  กันยายนกันยายน  25525588  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์เตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์  
 

  
  
สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ออยล ์ ฟันด์ สําหรบัระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง 30 
กันยายน 2558 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของ
ท่าน โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -22--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์เตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์  
 

  
  
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรบัรอสําหรบัรอบหกเดือนบหกเดือน  ต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 เมษายนเมษายน  22555588  ถึงวันที่ถึงวันที่  30 30 กันยายนกันยายน  22555588  

ภาวะตลาดนํ้ามัน 
ราคานํ้ามันดิบเวสท์เท็กซัสและราคานํ้ามันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงกว่าร้อยละ 12-13 ในช่วงตั้งแต่ระหว่าง

วันที่ 1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558 ภายใต้ความกังวลต่อปัญหาอุปสงค์และอุปทานในระบบเม่ือเศรษฐกิจ
โลกในช่วงเวลาไตรมาส 2 – ไตรมาส 3 ปี 2558 ต่างออกมาในเชิงชะลอตัว นอกจากน้ียังมีปัจจัยอื่นเช่น 1) ความ
เส่ียงด้าน Geopolitical ในตะวันออกกลาง และ 2) ปัญหาข้อพิพาทนิวเคลียร์ว่างอิหร่านกับชาติมหาอํานาจ (5+1)  

OPEC ทรงระดับการผลิตอย่างต่อเน่ืองในการประชุมเดือนมิถุนายน 2558 เป็นไปตามคาดการณ์ของตลาด 
โดยการผลิตนํ้ามันดิบของผู้ผลิตกลุ่มโอเปคที่ยังไม่มีท่าทีจะลดปริมาณ ส่งผลกดดันราคานํ้ามัน โดยโอเปคล่าสุดใน
เดือนสิงหาคม ยังคงผลิตนํ้ามันดิบอยู่ที่ระดับสูงราว 31.57 ล้านบาร์เรลต่อวัน นอกจากน้ี ผู้ผลิตนํ้ามันดิบในกลุ่ม
โอเปค ทั้ง ซาอุดิอาระเบีย คูเวต อิหร่าน ยังคงปรับลดราคาขายนํ้ามันดิบ (OSPs) ที่จะขายไปยังตลาดเอเชียในเดือน
ตุลาคมลงเพ่ือแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น  

ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกเร่ิมผ่อนคลายตัวเม่ือเข้าสู่เดือนกรกฎาคม 2558 เม่ือยังมีความกังวลต่อปัญหา
อุปทานที่ล้นระบบ กดดันเซนติเมนท์การลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย โดย ณ ช่วงเวลาเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม 2558 
น้ัน ดัชนีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิทติดลบ มากกว่า 24% ซ่ึงโมเมนตัมลบจากจีนกดดันให้ตลาดเอเชียเหนือ ที่ประกอบด้วย 
ฮ่องกง เกาหลีใต้ และไต้หวัน ต่างปรับตัวลงกันถ้วนหน้าเกิดภาวะผลตอบแทนดัชนีที่ติดลบ (under perform) เช่น 
ดัชนี ฮั่งเส็ง ปรับตัวลงมากกว่า 18% เป็นต้น นอกจากที่กล่าวมาดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐปรับตัวลงผันผวนเน่ืองจาก
ความกังวลเศรษฐกิจจีนและนํ้ามันผันผวนเชิงลบร่วมกดดันบรรยากาศในช่วงกลางถึงปลายเดือนสิงหาคม 2558  

จํานวนแท่นขุดเจาะนํ้ามันดิบยังคงเดินหน้าปรับตัวลงอย่างต่อเน่ือง โดยล่าสุด Baker Hughes เปิดเผย
จํานวนแท่นขุดเจาะนํ้ามันดิบ มาที่บริเวณ 610 แท่นขุดเจาะ ลดลงร่วม 200 แท่นขุดเจาะนํ้ามันดิบเม่ือนับจาก เดือน
เมษายน 2558 ช่วยผ่อนหลายความกังวลต่อภาวะอุปทานล้นตลาด 

นอกจากน้ีตลาดจ้างงานสหรัฐฯ เร่ิมทรงตัวมากขึ้น บ่งช้ีความไม่แน่นอนของความแข็งแกร่งสําหรับการฟ้ืนตัว
ของสหรัฐฯ เม่ือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ เดือนกันยายน ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเพียง 142,000 ตําแหน่งงาน 
ต่ํากว่า consensus คาดที่  201,000 ตําแหน่งงาน รวมทั้งค่าจ้างช่ัวโมงทํางานเฉล่ียรายเดือนทรงตัว 0.0% M-M ต่ํา
กว่า consensus คาดที่ 0.2% M-M  ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 5.1% ตามคาด สนับสนุนให้ FED ดําเนินการ
มาตรการตามเดิม  นอกจากน้ี ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในเดือนสิงหาคมเคลื่อนไหวทรงตัวถึงอ่อนค่าเล็กน้อย  โดยดัชนี 
Dollar index อยู่ที่ระดับ 94-96 และผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐปรับลดลงมาท่ีบริเวณ 2% จากการ
คาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบ้ียจากมุมมองตลาดซ้ือขายสัญญาดอกเบ้ียเฟดล่วงหน้าสะท้อนโอกาสการขึ้นอัตรา
ดอกเบ้ียในเดือนตุลาคมลดลง  

ธนาคารกลางจีนดําเนินนโยบายการเงินเสรีด้วยการลดค่าเงินหยวน พร้อมทั้งปรับค่าเงินหยวนให้เป็นไปตาม
กลไกตลาด เพ่ือกระตุ้นการส่งออกและนําค่าเงินหยวนเข้าในตะกร้าสกุลเงินตรา SDRs ของ IMF ส่งผลให้นักลงทุนใน
ตลาดการเงินตอบรับประเด็นดังกล่าวเชิงลบเน่ืองจากมีความกังวลภาวะอุปทานส่วนเกินจากจีนขณะที่อุปสงค์ของโลก
ชะลอตัว โดยนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่าต่อจากน้ี ประเทศจีนคงมีมาตรการให้ค่าเงินหยวนมีความเสรีมากยิ่งขึ้น 
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เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพมากข้ึนในระยะถัดไป นอกจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ธนาคารกลางจีนยังคงลดอกเบ้ียนโยบาย
และลด RRR ต่อเน่ืองเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจจีนที่ชะลอ 

ความกังวลต่อเศรษฐกิจกรีซได้ผ่อนคลาย เม่ือทั้งฝ่ายรัฐบาลกรีซและเจ้าหน้าสหภาพยุโรปสามารถบรรลุ
ข้อตกลงสําหรับวงเงินช่วยเหลือแก่รัฐบาลกรีซเพ่ือหลีกเล่ียงภาวะการผิดนัดชําระหน้ี 

ภาวะตลาดอัตราแลกเปล่ียน 
การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ สรอ. ในช่วงเดือนเมษายน 2558 – กันยายน 2558 มีการ

เคล่ือนไหวในทิศทางอ่อนค่าจากระดับ 32.53 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 30 มีนาคม 2558 มาอยู่ที่  36.36 บาทต่อ
ดอลลาร์สรอ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 หรืออ่อนค่า 11.77%  

ในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2558 เงินบาทเคล่ือนไหวผันผวนในทิศทางอ่อนค่าอย่างรวดเร็วจากระดับ 
32.5 บาทต่อดอลลาร์สรอ. ณ ส้ินไตรมาสแรก มาอยู่ที่ 33.79 บาทต่อดอลลาร์สรอ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558  โดย
อ่อนค่าอย่างต่อเน่ืองภายหลัง ธปท. ได้ประกาศลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงอีก 25 bps ในการประชุมในเดือน
เมษายน เท่ากับระดับ 1.50% ต่อปี โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม เงินบาทอ่อนค่าเร็วที่สุดจาก 33.0 มาเป็น 33.7 
บาท (ณ ส้ินเดือน) เน่ืองจากบริษัทต่างชาติส่งเงินกลับประเทศทําให้มีแรงซ้ือเงินดอลล่าร์สหรัฐ และธนาคารแห่ง
ประเทศไทยส่งสัญญาณอยากให้ค่าเงินบาทปรับตัวในทิศทางสอดคล้องกับประเทศอื่นในภูมิภาค (คืออ่อนค่าเทียบ
กับดอลล่าร์สหรัฐ) ในขณะท่ีการส่งออกหดตัวต่อเน่ือง และในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558 มูลค่าการส่งออกไทย
ยังคงหดตัวกว่า 4.2% YOY ขณะที่ด้านมูลค่าการนําเข้าหดตัวเช่นกัน นอกจากน้ี การประชุมของ กนง. ได้แสดงความ
กังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของจีนซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย 

ในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558 เงินบาทเคล่ือนไหวผันผวนอย่างหนักในทิศทางอ่อนค่าอย่างรุนแรง
กว่าเดิม ภายหลังการประชุมคณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐฯ ความเห็นส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ภายในปีน้ี ทั้งน้ีในเดือนสิงหาคม ธนาคารกลางจีนประกาศลดค่าเงินหยวน เพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ นัก
ลงทุนกังวลว่าปัจจัยดังกล่าวอาจสร้างความลําบากในการเร่ิมใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของ FED ส่งผลให้นัก
ลงทุนทั่วโลกลดการถือครองสินทรัพย์เส่ียง ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงตามค่าเงินในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค กอปร
กับนักลงทุนต่างชาติขายตราสารหนี้และตราสารทุน 

ทั้งน้ี กองทุนได้ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของสํานักงาน กลต. และ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคํานึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
คณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และมีการปรับกลยุทธ์ในการป้องกันความเส่ียง 
ตามความเหมาะสม ซ่ึงช่วยลดผลกระทบในเชิงลบของความผันผวนของค่าเงิน 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((330 0 กันยายนกันยายน  22558558))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย์   (บาท)   
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ 81,236,249.64 111.73 
กองทุนรวม ETF         

จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา 
POWERSHARES DB OIL FUND                    B1M4Y26F 197,211 81,236,249.64 111.73 

สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป     538,382.00 0.74 
ท่ีอ้างอิงกับดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
เงินฝากธนาคาร     524,408.69 0.72 
ทรัพย์สินอื่น     (1,257,631.97) (1.73) 
หนี้สินอื่น     (8,332,615.83) (11.46) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     72,708,792.53 100.00 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     5.8834 บาท 

**  PowerShares DB Oil Fund  มีนโยบายการลงทุนในสัญญาอนพุันธ์น้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) 
เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield 
Crude Oil Excess Return ซ่ึงเป็นดัชนทีี่มุ่งสะทอ้นการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI)  

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน (AIMC) 

 
 

  
 

  
 

  
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -55--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์เตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์  
 

 
 

ผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมผลการดําเนนิงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนนิงานย้อนหลัง 
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 

3 เดือน 
(30 มิ.ย. 58) 

6 เดือน 
(30 มี.ค. 58) 

1 ปี 
(30 ก.ย. 57) 

3 ปี 
(30 ก.ย. 55) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี  
อินเตอรเ์นชั่นแนล ออยล์ ฟนัด์ -19.23 -10.93 -52.05 -20.44 
เกณฑ์มาตรฐาน (1) -21.62 -17.30 -56.53 -18.15 

หมายเหตุ: 
(1) Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Crude Oil Excess Return 
(2) ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกินหนึ่งปีนั้นแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  

  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -66--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์เตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์  
 

  
  
รายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนรายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันที่ณ วันที่  3300  กันยายนกันยายน  22558558  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
    (บาท)   

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

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 524,408.69 0.72 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) - - 

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถ 
ลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือ - - 

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

  
รายละเอียดตัวตราสารรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน และอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้คํ้า/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ 
กําหนด 

อันดับความ
น่าเช่ือถือ 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว 

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 

  ผู้สลกัหลัง   (บาท) (บาท) 

เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย   - -  AA  -  524,408.69  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -77--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์เตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์  
 

  
  
ตารางรายละตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์เอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่11  เมษายนเมษายน  22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3030  กันยายนกันยายน  25582558  

 ชื่อบริษัท ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ คันทร่ีกรุ๊ป 48,235.01 63.43 
2 บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) 27,806.36 36.57 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 76,041.37 100.00 

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

ระหว่างระหว่างวันที่วันที่  11  เมษายน เมษายน 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 กันยายน กันยายน 25582558  

 PTR  =  0.5078 เท่า    

* ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซ่ึงคํานวณจากมูลค่าท่ีต่าํกวา่ระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรัพย์สนิ ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา 
หารด้วยมลูค่าทรพัย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกัน  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -88--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์เตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์  
 

  
  
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่11  เมษายน เมษายน 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 กันยายน กันยายน 25582558  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 331 0.40 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1 13 0.02 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 44 0.05 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าประกาศแจง้ความ 1 50 0.06 
ค่าสอบบัญช ี 26 0.03 
ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 5 0.01 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 469 0.57 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -99--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์เตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์  
 

  
  
การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน คคลอ่ืน ((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) 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1100--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์เตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์  
 

   
  

 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 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สัมมนา ข้อมูลสําหรับการลงทุน 
2 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากดั สัมมนา ข้อมูลสําหรับการลงทุน 
3 บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) สัมมนา ข้อมูลสําหรับการลงทุน 
4 บล.บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรกีริน 

(ประเทศไทย) 
สัมมนา 

 
ข้อมูลสําหรับการลงทุน 

 
5 บมจ.หลักทรพัย์ บัวหลวง Group Meeting ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุน 
6 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สัมมนา ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุน 
7 บมจ.หลักทรพัย์ โนมูระ พัฒนสิน Group Meeting ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุน 
8 บมจ.หลักทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) 
สัมมนา 

 
ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุน 

 
9 บมจ.หลักทรพัย์ เอเซีย พลัส Group Meeting ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุน 
10 บมจ.หลักทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรสั Site Visit ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุน 
11 บมจ.หลักทรพัย์ ยูโอบี เคย์เฮยีน 

(ประเทศไทย) 
Group Meeting ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุน 

 
12 บมจ.หลักทรพัย์ ภัทร One on One Meeting ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุน 
13 บมจ.หลักทรพัย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) Site Visit ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุน 
14 บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) Group Meeting ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุน 

  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1111--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์เตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์  
 

    
  
งบดุลงบดุล  

ณ วันที่ณ วันที่  3300  กันยายนกันยายน  25582558  
หน่วย  :  บาท 

สินทรัพย์ 
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม   81,236,249.64 

(ราคาทุน  105,112,785.05     บาท )   
เงินฝากธนาคาร  634,784.08 
ลูกหนี้ 

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 1,237.56 
จากการซ้ือหน่วยลงทุน 0.00 
รวมสินทรัพย์ 81,872,271.28 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 0.00 
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 830,862.92 
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 8,242,224.36 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 90,391.47 

รวมหนี้สิน 9,163,478.75 
สินทรัพย์สุทธิ 72,708,792.53 

สินทรัพย์สุทธิ: 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  123,582,248.84 
กําไรสะสม 

บัญชีปรับสมดุล (110,704,132.18) 
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน  59,830,675.87 

สินทรัพย์สุทธิ 72,708,792.53 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 5.8834 
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 12,358,224.8841 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1122--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์เตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์  
 

   
  
งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหรบัรอบระยะเวลาสําหรบัรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 เมษายนเมษายน  22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3030  กันยายนกันยายน  25582558  ((งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  
หน่วย  :  บาท 

รายได้จากการลงทุน 
รายได้ดอกเบี้ย 1,915.68 
รายได้อ่ืน 73,813.83 

รวมรายได้ 75,729.51 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 331,193.32 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 16,671.77 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 44,159.16 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 77,992.58 

รวมค่าใช้จ่าย 470,016.83 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (394,287.32) 

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 296,373.83 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
กําไร (ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น (9,688,869.24) 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น 7,386,787.29 
กําไร (ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์ (2,261,546.90) 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์ (948,449.15) 

รวมกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม่เกิดขึ้น (5,512,078.00) 
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (5,609,991.49) 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1133--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์เตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์  
 

  
  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 330 0 กันยายนกันยายน  25582558  

        
จํานวน
หน่วย 

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า 
เงินลงทุน 

กองทุนรวม ETF 
จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา 

Powershares DB Oil Fund B1M4Y26F 197,211 81,236,249.64 100.00 
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 105,112,785.05  บาท)   81,236,249.64 100.00 

**  PowerShares DB Oil Fund  มีนโยบายการลงทุนในสัญญาอนพุันธ์น้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) 
เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield 
Crude Oil Excess Return ซ่ึงเป็นดัชนทีี่มุ่งสะทอ้นการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI)  

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1144--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี อินเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์เตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟันด์  
 

  
  
รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่ต้ังแต่วันที ่1 1 เมษายน เมษายน 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 กันยายน กันยายน 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) 

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชี  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่ต้ังแต่วันที ่1 1 เมษายน เมษายน 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 กันยายน กันยายน 25582558  

-การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน- 

  
รายรายชื่อผู้จัดการกองทุนชื่อผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันที่วันที่  30 30 กันยายนกันยายน  22555588  

ผู้จัดการกองทุน 
ผู้จัดการกองทนุในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ คุณเกษมทัศน ์ ทรรทรานนท ์
 คุณฐิติรัฐ  รัตนสิงห ์
 คุณชุติมณฑน์  เชาวรัตน ์
 คุณสุทยุต  เชื้อพานิช 
 คุณพัณณรัชต ์ บรรพโต 
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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