
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2557 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดด  คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์  ((CCOORREE))  
  เดิมชื่อ กอเดิมชื่อ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์ งทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์ ((EENNEERRGGYY))  
  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  มกราคม มกราคม 2557 2557 ––  3030  มิถุนายน มิถุนายน 25525577  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเปิด  คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด ์ (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด)์ 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) ขอรายงานการเปลี่ยน 
แปลงนโยบายการลงทุนท่ีสําคัญและผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จ ี ฟันด ์ (“กองทุน”) 
ในช่วงวันท่ี 1 มกราคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ดังนี ้

 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีมติให้ความเห็นชอบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหน่วย
ลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังสิ้นของโครงการจัดการกองทุนรวมให้แก้ไขรายละเอียดโครงการในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. ให้เปลี่ยนชื่อกองทุนจาก “กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จ ี ฟันด์” เป็น “กองทุนเปิด คอร์ เฟล็กซิ
เบิล ฟันด”์ และให้ปรับนโยบายการลงทุนให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วย โดยกองทุนจะแบ่งการลงทุนเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) Core Assets และ (2) 
Non-Core Assets โดยเห็นชอบให้มีค่าบริหารการขายหลักทรัพย์ในส่วนของ Core Assets ให้แก่บริษัทจัดการ 
โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม และเห็นชอบให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการ
ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

2. ให้ปรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยให้บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เม่ือ
กองทุนได้รับเงินปันผล และ/หรือดอกเบี้ยรับ และ/หรือรายได้อ่ืนๆ จากการลงทุนใน Core Assets และ Non-
Core assets และ/หรือเงินจากการขายหลักทรัพย์ Core Assets และมิได้นําไปลงทุนต่อ โดยได้รับคําแนะนําจาก
คณะกรรมการกองทุน สําหรับเงินจากการขายหลักทรัพย์ Non-Core Assets และมิได้นําไปลงทุนต่อ จะต้องได้รับ
คําแนะนําจากคณะกรรมการกองทุนและได้รับความเหน็ชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
ก่ึงหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการ  

3. ให้ปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการกองทุนเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ต่อปี ซึ่งถือเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม   

 การแก้ไขรายละเอียดโครงการข้างต้นมีผลนับตั้งแต่ วันท่ี 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป  โดยบริษัทจัดการ
ขอรายงานสรุปสถานการณ์การลงทุนในส่วน Core Assets และ Non-Core Assets สําหรับช่วง 6 เดือนแรกของ
ปี 2557 ดังนี้  

 Core  Assets 
 ธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ มีผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามคาดการณ์ การดําเนิน 
งานอยู่ในเกณฑ์ดี มีรายได้เพ่ิมจากค่าไฟฟ้าท่ีสูงข้ึนเนื่องจากการปรับข้ึนค่า Ft อย่างต่อเนื่อง  

ธุรกิจไบโอดีเซล บริษัทมียอดขายใกล้เคียงกับยอดขายในระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่เนื่องจาก
ต้นทุนน้ํามันใช้แล้วท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนมาก จากการกว้านซื้อของบริษัทในต่างประเทศ และต้นทุนสารเคมีท่ีสูงข้ึน จึง
ทําให้บริษัทมีผลประกอบการท่ีลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน  
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ธุรกิจเอทานอล สถานการณ์ความต้องการเอทานอลในประเทศปรับดีข้ึนมากจากนโยบายภาครัฐท่ียกเลิก

น้ํามันเบนซิน 91 และนโยบายสนับสนุนสิทธิพิเศษด้านภาษีสําหรับการซื้อรถยนต์คันแรก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถยนต์
ท่ีใช้น้ํามันแก๊สโซฮอลล์ ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล์สูงข้ึน ความต้องการเอทานอลจึงเพ่ิมข้ึนด้วย 
บริษัทมีความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงงานไปประมาณ ร้อยละ 80 และอยู่ระหว่างการหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติม
เพ่ือเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จ  สําหรับด้านการเพาะปลูกมันสําปะหลังนั้นมีการลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกลง    เนื่องจาก
มีต้นทุนการเพาะปลูกท่ีสูง และบริษัทได้วางแนวทางบริหารจัดการวัตถุดิบด้วยการเพ่ิมการทําสัญญาซื้อมัน
สําปะหลัง จากชาวไร่หรือวิธี Contract Farming ทดแทน 

ธุรกิจ Energy Storage บริษัทประสบปัญหาด้านการผลิตและการตลาดท่ียอดขายต่ํากว่าเป้าหมาย 
รวมท้ังปัญหาด้านเงินทุนท่ีไม่เพียงพอ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติม   

ท้ังนี้บริษัทจัดการได้ดําเนินการตามแนวทางของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ในการกําหนดมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์ท่ีลงทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

 Non-Core Assets 
สําหรับการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงครึ่งแรกปี 2557 นั้น ตลาดหุ้นไทยมีความ

ผันผวนในทิศทางปรับตัวข้ึนโดยดัชนีตลาดหลักทรพัย์ปรับเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 14 หลังจากท่ีมีการปรับตัว
ลดลงในช่วงท้ายปี 2556 นักลงทุนยังคงกังวลในสถานการณ์ทางการเมืองอันเนื่องจากการชุมนุมอย่างต่อเนื่องของ
กลุ่ม กปปส.  การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  มีเหตุปะทะจนมีผู้เสียชีวิต  การประท้วงของชาวนาเพ่ือเรียกร้องเงิน
ค่าข้าวท่ีค้างชําระ การปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งจนไม่สามารถเลือกตั้งได้หลายหน่วย แต่สถานการณ์เริ่มคลายตัวจาก
การยกเลิกการชุมนุม Bangkok Shutdown ของกลุ่ม กปปส. และการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาใช้ พ.ร.บ.ความ
ม่ันคงแทน  ประกอบกับแรงหนุนจากการฟ้ืนตัวของตลาดหุ้นเกิดใหม่โดยเฉพาะตลาด TIPS ในไตรมาสท่ี 2 
เริ่มต้นด้วยข่าวดีท้ังจากเงินทุนต่างชาติท่ีไหลกลับมาลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียเกิดใหม่ รวมถึงสัญญาณการกระตุ้น
เศรษฐกิจรอบใหม่ของธนาคารกลางท่ัวโลก ก่อนท่ีสถานการณ์ทางการเมืองจะกลับมาเป็นปัจจัยหลักอีกครั้งจาก
กรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหน้ายกรัฐมนตรีต้องพ้นสภาพ และการชี้มูลความผิดในโครงการรับจํานําข้าว จน
ท้ายสุดมีการทํารัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หลังจากนั้นตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องจากความเชื่อม่ันของนักลงทุนในประเทศท่ีเชื่อว่าการทํารัฐประหารเป็นจุดเริ่มต้นของการคลี่คลายปัญหา
ทางการเมือง รวมถึงความคาดหวังการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจจากมาตรการต่างๆของ คสช. 

บริษัทจัดการ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีมอบความไว้วางใจให้บริษัท
จัดการเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนให้เป็นไปดว้ยความรอบคอบเหมาะสมกับ
สถานการณ์เพ่ือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((30 30 มิถุนายนมิถุนายน  22557557))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 869,946,209.39 87.83 

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ     453,480,404.40 45.78 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 
บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส ์ TUF 393,900 25,603,500.00 2.58 
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล MINT 197,200 5,768,100.00 0.58 

ธนาคาร 
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์ SCB 308,500 51,982,250.00 5.25 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ BBL 268,400 51,801,200.00 5.23 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย KBANK 61,000 12,444,000.00 1.26 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ LPN 270,200 5,485,060.00 0.55 

พลังงานและสาธารณูปโภค 
บมจ.ปตท. PTT 302,000 96,036,000.00 9.70 
บมจ.เอสพีซจี ี SPCG 2,610,100 69,820,175.00 7.05 
บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 1,124,400 33,169,800.00 3.35 
บมจ.ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม PTTEP 99,100 16,599,250.00 1.68 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส ์ INTUCH 741,100 54,285,575.00 5.48 
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 92,800 20,416,000.00 2.06 

ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 
บมจ.เอ็นเนอรย์ี่ เอิร์ธ EARTH 1,692,352 10,069,494.40 1.02 

หุ้นสามัญไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ     331,498,517.40 33.47 

บจก.อิมเพรส เอทานอล IEL-N 21,666,000 198,538,557.60 20.04 
บจก.แอล โซล่า 1 LSOLAR-N 549,780 103,617,036.60 10.46 
บจก.อีเอสเทอร ์ ESTER-N 2,625,000 12,162,937.50 1.23 
บจก.อิมเพรส เฟรมมิ่ง IFL-N 3,237,000 10,148,966.10 1.02 
บจก.เซลเลเนียม (ประเทศไทย) CELL-N 173,551 7,031,019.60 0.71 

ตราสารหนี้ซ่ึงจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย   84,967,287.59 8.58 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ป ี       85,000  84,967,287.59 8.58 
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    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

บัตรเงินฝาก     110,631,452.06 11.17 

เงินฝากธนาคาร     20,664,313.80 2.09 

ทรัพย์สินอื่น     3,998,668.92 0.40 

หนี้สินอืน่     (14,734,669.64) (1.49) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ     990,505,974.53 100.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     6.4541 บาท 

หมายเหต:ุ บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -55--      กองทุกองทุนนเปิดเปิด  คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์  
 

 
 

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนินงานสิ้นสุด  
ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2557 

3 เดือน 
(28 มี.ค. 57) 

6 เดือน 
(27 ธ.ค. 56) 

1 ปี 
(28 มิ.ย. 56) 

3 ปี 
(30 มิ.ย. 54) 

กองทุนเปิด คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด ์ 3.68 5.56 0.58 -23.13 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) 4.56 8.18 2.99 26.81 

หมายเหตุ: 
(1) ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย ์(SET Return) ร้อยละ 50 , ผลตอบแทนของ ThaiBMA Index 

(Total Return Index) ร้อยละ 25  และผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป ีวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลีย่
ของธนาคาร 3 แห่ง (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์)  ร้อยละ 25   

- กองทุนเปดิ คอร์ เฟล็กซิเบลิ ฟันด ์มิได้รบัการรบัรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขายหรือเก่ียวข้องในทางใดๆ กับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) และตลาดหลักทรัพย์ไมไ่ดใ้ห้คาํรับรอง รับประกัน    ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือ
ปริยายในการใช้ SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย”์) ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพย์เป็นผูจ้ดัทําและคาํนวณดัชนี
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพยไ์ม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลใดจากการ
ใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพยไ์ม่รับผิดชอบในความผดิพลาดท่ีเกิดจากการคํานวณดัชนี
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย ์

- “SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)  

  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -66--      กองทุกองทุนนเปิดเปิด  คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์  
 

  

  

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนรายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 3300  มิถุนายนมิถุนายน  25572557  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 84,967,287.59 8.58 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ    
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 131,295,765.86 13.26 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) - - 

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

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

  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -77--      กองทุกองทุนนเปิดเปิด  คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์  
 

  

  

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้ค้ํา/ 
ผู้รับรอง/ 

วัน 
ครบกําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว 

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 

  ผู้สลักหลัง  TRIS FITCH (บาท) (บาท) 

พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย - 8 ก.ค. 2557   

         
85,000,000.00  

                        
84,967,287.59  

เงินฝากธนาคาร 
บมจ.ธนาคาร 
ทิสโก้ - - - - - 

                        
90,521,369.87  

เงินฝากธนาคาร 
บมจ.ธนาคาร
ไอซีบีซี (ไทย) - - - - - 

                        
20,110,082.19  

เงินฝากธนาคาร 
ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์ - - - - - 

                        
20,067,602.74  

เงินฝากธนาคาร 
ธนาคารซิตี้แบงก์ 
เอ็น เอ - - - - - 

                             
586,762.86  

เงินฝากธนาคาร 
บมจ.ธนาคาร 
ยูโอบ ี - - - - - 

                                
9,948.20  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -88--      กองทุกองทุนนเปิดเปิด  คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์  
 

  

  

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 1 มกราคมมกราคม  22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25572557  

 ชื่อบริษัท 
ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป 380,166.10 49.04 

2 บล. ทิสโก้ 86,955.05 11.22 

3 บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย) 67,449.36 8.70 

4 บมจ. หลักทรัพย ์บัวหลวง 65,451.09 8.44 

5 บมจ. หลักทรัพย ์พัฒนสิน 44,336.51 5.72 

6 บล. ไทยพาณิชย ์ 35,322.37 4.56 

7 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 28,953.41 3.73 

8 บล. ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) 21,142.13 2.73 

9 บมจ. หลักทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) 16,358.60 2.11 

10 บมจ.หลักทรัพย ์กสิกรไทย 11,713.13 1.51 

11 ค่านายหน้าท่ีเหลือ 17,444.25 2.25 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 775,292.02 100.00 

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -99--      กองทุกองทุนนเปิดเปิด  คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์  
 

  

  

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 มกราคมมกราคม  22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25572557  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 8,959 0.90 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1 133 0.01 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 531 0.05 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) 160 0.02 

ค่าใช้จ่ายในการเยีย่มชมกิจการ 990 0.10 

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 141 0.01 

ค่าสอบบัญชี 199 0.02 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 8 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 11,121 1.12 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหนา้ซื้อขายหลักทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลกัทรัพย ์



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1100--      กองทุกองทุนนเปิดเปิด  คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์  
 

  

  

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ((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) 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1111--      กองทุกองทุนนเปิดเปิด  คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์  
 

   

  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจได้รับอภินันทนาการอ่ืน 
ซึ่งอาจเป็นบริการหรือทรัพย์สนิเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปน็ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกลา่ว 
อาทิเช่น การจัดสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดนิทางไปศึกษาวิธปีฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เป็นเคร่ืองมือ
ในการส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติตา่งๆ เป็นตน้ อันเปน็ประโยชน์ที่มี
มูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน  จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ 
ที ่

รายชื่อผู้ให้บริการ 
 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 
ประโยชน์ในการรับสิทธ ิ

1 ธนาคารดอยซ์แบงก์ สัมมนา ข้อมูลการลงทุน 

2 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด สัมมนา ข้อมูลการลงทุน 

3 บล.ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลบริษัท 

4 บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลบริษัท 

5 บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลบริษัท 

6 บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลบริษัท 

7 บล.ไทยพาณชิย ์จํากัด สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลบริษัท 

8 ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

9 บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

10 บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

  

  
  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1122--      กองทุกองทุนนเปิดเปิด  คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์  
 

    

  

งบดุลงบดุล  

ณ วันท่ีณ วันท่ี  30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25572557  

หน่วย  :  บาท 
สินทรัพย์ 

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 979,946,209.39 
(ราคาทุน  1,351,450,326.74 บาท )     
ลูกหนี้จากการซื้อเงินลงทุน   3,998,668.92 
เงินฝากธนาคาร    20,595,571.83 
ดอกเบี้ยค้างรับ   700,194.03 
สินทรัพย์ตดัจําหน่าย   0.00 

ค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน 0.00 

เงินปันผลค้างรับ 0.00 

รวมสินทรัพย์ 1,005,240,644.17 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 14,006,047.57 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 136,845.80 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ 22,490.78 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 89,963.15 
ค่าสอบบัญชี 198,557.00 
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 280,765.34 

รวมหนี้สิน 14,734,669.64 

สินทรัพย์สุทธ ิ 990,505,974.53 

สินทรัพย์สุทธ:ิ 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน      1,534,688,403.47 

 
กําไรสะสม       

  
บัญชีปรับสมดลุ     5,315,596.53 

  
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน      (549,498,025.47) 

สินทรัพย์สุทธ ิ     990,505,974.53 

      
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)     6.4541 

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแลว้ท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)   153,468,840.3471 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1133--      กองทุกองทุนนเปิดเปิด  คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์  
 

   

  

งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหรับรอบระยะเวลาสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 มกราคม มกราคม 25572557  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25572557  ((งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  

 หน่วย  :  บาท  
รายได้จากการลงทุน 

รายได้จากเงินปันผล 10,255,539.97 
รายได้ดอกเบีย้ 4,854,181.96 
รายได้อ่ืน 0.00 

 
รวมรายได้ 15,109,721.93 

 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 8,959,005.36 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ 132,767.78 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 531,071.22 
ค่าสอบบัญชี 198,557.00 
ค่าใช้จ่ายเยี่ยมชมโครงการ 989,975.00 
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 160,000.00 
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 141,370.92 
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 0.00 

 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 8,230.61 

รวมค่าใช้จ่าย 11,120,977.89 

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ 3,988,744.04 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 20,276,518.18 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น (13,360,279.15) 

รวมกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึน้และท่ียังไม่เกิดขึน้ 6,916,239.03 

การเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 10,904,983.07 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1144--      กองทุกองทุนนเปิดเปิด  คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์  
 

  

  

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25572557  

    
ชื่อย่อ

หลักทรัพย์ 
 จํานวน 
หน่วย  

มูลค่ายุติธรรม 
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า
เงินลงทุน 

หุ้นสามัญ 
บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส ์ TUF 393,900         25,603,500.00               2.61  
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล MINT 197,200           5,768,100.00               0.59  
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์ SCB 308,500         51,982,250.00               5.30  
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ BBL 268,400         51,801,200.00               5.29  
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย KBANK 61,000         12,444,000.00               1.27  
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ LPN 270,200           5,485,060.00               0.56  
บมจ.ปตท. PTT 302,000         96,036,000.00               9.80  
บมจ.เอสพีซจี ี SPCG 2,610,100         69,820,175.00               7.12  
บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 1,124,400         33,169,800.00               3.38  
บมจ.ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม PTTEP 99,100         16,599,250.00               1.69  
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส ์ INTUCH 741,100         54,285,575.00               5.54  
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 92,800         20,416,000.00               2.08  
บมจ.เอ็นเนอรย์ี่ เอิร์ธ EARTH 1,692,352         10,069,494.40               1.03  
บจก.อิมเพรส เอทานอล IEL-N    21,666,000        198,538,557.60             20.26  
บจก.แอล โซล่า 1 LSOLAR-N         549,780        103,617,036.60             10.57  
บจก.อีเอสเทอร ์ ESTER-N      2,625,000          12,162,937.50               1.24  
บจก.อิมเพรส เฟรมมิ่ง IFL-N      3,237,000          10,148,966.10               1.04  
บจก.เซลเลเนียม (ประเทศไทย) CELL-N         173,551            7,031,019.60               0.72  

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
งวดท่ี พ.23/14/57 CB14708A 

          
85,000          84,967,287.59               8.67  

บัตรเงินฝาก 
บมจ.ธนาคาร ทิสโก้ 90,000,000.00              9.18  
บมจ.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 20,000,000.00              2.04  

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,351,450,326.74  บาท)       979,946,209.39        100.00  

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1155--      กองทุกองทุนนเปิดเปิด  คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์  
 

 
   

รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี วันท่ี 1 1 มกราคมมกราคม  22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25572557  

รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท่ีกองทุนมีการทําธุรกรรม 

- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) - 

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

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่ตั้งแต่วันท่ี วันท่ี 1 1 มกราคมมกราคม  22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25572557  

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
รายช่ือผู้จัดการกองทุนรายช่ือผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  30 30 มิถุนายนมิถุนายน  22555577  

ผู้จัดการกองทุน 

ผู้จดัการกองทุนในส่วนของตราสารทุนในประเทศ นายชาคริต  พืชพันธ ์
 นางสาวสุทธินยี์  พรหมสุวรรณ 
 นายสุเมธ  ไชยสูรยกานต ์

 นายวรเดช  สุฤชุกุล 

ผูจ้ัดการกองทุนในส่วนของตราสารหนี้ในประเทศ นางสาวจริยา  พิมลไพบลูย ์
 นายรุ่งโรจน์  นลินพคุณ 

  

  

  





      
  

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 


