
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2556 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เอ็มเอฟซีตราสารหนี้  ((MMFFFF))  
  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  สิงหาคมสิงหาคม  2556 2556 –– 3 311  มกราคม มกราคม 25525577  
 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน

เปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ สําหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 มายังผู้ถือหน่วย

ลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน 

โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวงัและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -22--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

  

  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอบหกเดือน ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที ่31 มกราคม 2557 

เศรษฐกิจโลกในภาพรวมมีทิศทางที่ขยายตัวดขีึ้น โดยมีสัญญาณทีด่ีจากตัวเลขเศรษฐกจิสหรัฐฯ ที่ชีว้่าภาค

อสังหาริมทรพัย์และการจ้างงานปรับตัวดขีึ้นต่อเนื่อง, เศรษฐกจิกลุ่มสหภาพยุโรปพ้นจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกจิและ

มีความพยายามดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี ้ ผ่านการรัดเข็มขดัทางการคลังและการตั้งสหภาพธนาคารยุโรป (European 

Banking Union), ทางด้านประเทศญี่ปุ่นที่มกีารดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิผ่านการดาํเนินนโยบายการเงินและการ

คลัง ส่วนเศรษฐกจิในภูมิภาคอื่นๆ ล้วนมีอตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิที่ชะลอตัวลง ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการ

ดําเนินแผนปฏิรูปเศรษฐกจิจีนเพื่อเปิดเสรีกลไลตลาดและหนุนการทําธุรกิจภาคเอกชนที่มอีิสระมากขึ้น 

สําหรับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวม ในครึ่งหลังของปี 2556 เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวอยา่งต่อเนือ่งจากปัญหา

ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศทีเ่พิ่มขึ้น และการยุบสภาของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการ

บริโภคและลงทุนภายในประเทศหดตัวลง การลงทุนการใชจ้่ายการคลังของภาครัฐต้องถกูชะลอออกไป เนื่องจากสถานะ

ความเป็นรัฐบาลรักษาการ นอกเหนอืจากนีภ้าคการสง่ออกและการผลิตเพือ่การสง่ออกการยังมกีารฟื้นตัวอย่างล่าช้าจาก

ข้อจํากัดในด้านอุปทานภายในประเทศ 

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยรวมยงัอยูใ่นเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานอยูใ่นระดับต่ําต่อเนื่อง และ

มีแรงกดดันด้านราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรกต็าม ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียมีการดําเนิน

นโยบายการเงินที่แตกต่างกันไป โดยขึ้นกับความต้องการลดความผันผวนของเงินทุนต่างชาติและทิศทางอัตราเงินเฟอ้ของ

แต่ละประเทศ 

ด้านเงินทุนไหลเข้า ตัง้แต่ไตรมาส 2 ปี 2556 เป็นต้นมา ทิศทางเงินทุนกลับชะลอการไหลเขา้และมีการไหลออก

อย่างตอ่เนื่อง เป็นผลสืบเนื่องมาจากการชะลอตัวอย่างผิดคาดของเศรษฐกจิจีน และ การคาดการณ์โอกาสการลดปริมาณ

รับซื้อตราสารหนี้ในตลาดรองของธนาคารกลางสหรัฐฯ (QE Tapering) จะเริ่มเกดิขึ้นในปลายปี 2556 ภายหลังทีต่ัวเลข

เศรษฐกิจสหรัฐฯปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึง่ภายหลังการประชุม FED ในวนัที่ 18 ธันวาคม 2556 FED มีการประกาศ

ลดวงเงินซื้อลดวงเงินการเข้าซือ้พันธบัตรสหรฐัฯ และ หลักทรัพยท์ี่ได้รับการค้ําประกันจากสัญญาจํานอง (MBS) ลง จาก

เดิม เดือนละ 8.5 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เหลือ 7.5 หมืน่ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือลดวงเงินลง 1 หมื่นล้านดอลล่าร์

สหรัฐฯ โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่เดอืนมกราคม 2557 เป็นต้นไป 

จากภาวะเศรษฐกิจไทยทีข่ยายตัวลดลงอย่างตอ่เนื่อง ทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจปรับลดดอกเบี้ย

นโยบายเป็นจํานวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง จากต้นป ี 2556 ทีร่ะดบั 2.75% มาอยู่ทีร่ะดับ 2.25% ในเดือนพฤษภาคม และ 

พฤศจิกายน 2556 พร้อมยงัส่งสัญญาณการดําเนินนโยบายการเงินให้ยดืหยุ่นหากเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตวัช้ากว่าที่คาด 

ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้ไทยเดือนสิงหาคม 2556 ถงึมกราคม 2557 พบว่าเส้นอัตราผลตอบแทน

อายุคงเหลือต่ํากว่า 3 ปี ปรับตัวลดลง ตามทศิทางการปรับดอกเบี้ยนโยบายลดลงของธนาคารแห่งประเทศไทยจากระดับ 

2.75% ในสิ้นป ี 2555 มาสู่ระดับ 2.25% ในระหว่างเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน 2556 ส่วนตราสารหนี้ระยะยาว

อายุคงเหลือสงูกว่า 3 ปี นั้น ถูกนกัลงทุนนั้นเทขายอย่างต่อเนื่อง และแรงซือ้ตราสารหนี้ระยะยาวจากกลุ่มประกันชีวิตที่

ชะลอตัวลง จึงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ในช่วงอายุดังกล่าวปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 

อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ (MFF) เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่ง

หนี้หรือตราสารทางการเงิน โดยเน้นถือครองตราสารหนีท้ั้งภาครัฐและบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงสูง และพยายามรกัษา

อายุเฉลี่ยของกองทุน (Duration) ไม่เกิน 2.50 ปี จึงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดไม่มากนัก 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -33--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทนุ  (31 มกราคม 2557) 

    หลักทรัพย์ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

        (บาท)   

ตราสารหนี้ซ่ึงจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย   28,849,334.91 79.93

ต๋ัวเงินคลัง    

  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  1,999,092.68 5.54

พันธบัตรรัฐบาล    

  อายุคงเหลือ 1-3 ปี  96,616.42 0.27

  อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี  7,544,897.64 20.90

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย     

  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  1,994,286.23 5.53

พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    

  อายุคงเหลือ 1-3 ปี  23,084.56 0.06

หุ้นกู้     

  Rate AAA  252,262.73 0.70

  Rate AA-  2,733,803.04 7.57

  Rate A+  3,576,719.28 9.91

  Rate A  3,062,118.89 8.48

  Rate A-  7,566,453.44 20.96

ต๋ัวแลกเงิน   501,232.88 1.39

เงินฝากธนาคาร   6,798,938.54 18.84

ทรัพย์สินอื่น   2,767.26 0.01

หนี้สินอื่น   (56,789.69) (0.16)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   36,095,483.90 100.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน   18.4814 บาท

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคาํนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษิัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -44--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

 

 
คําอธิบายการจัดอันดับเครดติตราสารหนี้คําอธิบายการจัดอันดับเครดติตราสารหนี้  

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ําท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดและ

ได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

AA มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 

A มีความเสี่ยงในระดับตํ่า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มี

ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการ

ชําระหนี้ท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่ากว่าระดับปานกลาง  

และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซ่ึงอาจส่งผล

ให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า และอาจจะหมด

ความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกําหนด

อย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก จึงจะมี

ความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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ผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมผลการดําเนนิงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนนิงานสิ้นสุด  

ณ วันที ่31 มกราคม 2557 

3 เดือน 

(1 พ.ย. 56) 

6 เดือน 

(2 ส.ค. 56) 

1 ปี 

(1 ก.พ. 56) 

3 ปี 

(4 ก.พ. 54) 

กองทุนเปิดเอม็เอฟซีตราสารหนี ้ 3.27 2.61 2.83 2.93 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) 4.52 3.26 2.37 3.27 

หมายเหตุ: 
(1) ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนของ ThaiBMA Index (Total Return Index) ร้อยละ 50 และผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากประจํา 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคาร 3 แห่ง (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร 

 ไทยพาณิชย์) ร้อยละ 50 
(2) ผลตอบแทนรายปี 

-  เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินรายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 31 31 มกราคม มกราคม 25572557  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 11,657,977.53 32.30 

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ    

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 

หรือผู้ค้ําประกัน 9,306,979.60 25.78 

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

(Investment Grade) 15,184,549.20 42.07 

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถ 

ลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือ - - 

 สัดส่วนสูงสุด (Upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ  15  %NAV 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตรารายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน สารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 

 

ผู้ออก 

 

ผู้ค้ํา/ 

ผู้รับรอง/ 

วันครบ

กําหนด 

อันดับความ

น่าเชื่อถือ 

 มูลค่าหน้าตั๋ว  

(บาท) 

 มูลค่าตาม 

ราคาตลาด  

    ผู้สลักหลัง  TRIS FITCH   (บาท)  

ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง - 5 ก.พ. 57 - -     1,000,000.00      999,756.76 

ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง - 12 ก.พ. 57 - -     1,000,000.00      999,335.92 

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อ

การบริหารหนี้ กระทรวงการคลัง - 11 ธ.ค. 58 - -         95,000.00 

  

96,616.42 

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อ

การปรับโครงสร้างหนี้ กระทรวงการคลัง - 16 มิ.ย. 60 - -     4,518,000.00 

  

4,595,048.57 

พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง - 13 มิ.ย. 62 - -     1,000,000.00   1,030,652.51 

พันธบัตรออมทรัพย์

ไทยเข้มแข็ง กระทรวงการคลัง - 9 มิ.ย. 59 - -     1,800,000.00 

  

1,919,196.56 

พันธบัตรธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 20 มี.ค. 57 - -     2,000,000.00 

  

1,994,286.23 

พันธบัตรธนาคารเพื่อ

การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร - 10 ส.ค. 57 - -         23,000.00 

  

23,084.56 

หุ้นกู้ The Bonds of Woori Bank - 28 มี.ค. 59 - AAA       249,000.00      252,262.73 

หุ้นกู้ บจก.ซิต้ีกรุ๊ป อิงก์ - 4 เม.ย. 57 - AA-      500,000.00      508,863.43 

หุ้นกู้ บจก.ซิต้ีกรุ๊ป อิงก์ - 4 เม.ย. 60 - AA-     2,145,000.00   2,224,939.61 

หุ้นกู้ 

บมจ.อยุธยา แคปปติอล  

ออโต้ ลีส - 14 ก.ย. 58 A+ - 

   

500,000.00 

  

512,917.57 

หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ - 10 พ.ค. 63 A+ -      220,000.00     222,545.99 

หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์  - 31 ต.ค. 59 - A+     1,000,000.00   1,017,670.57 

หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส - 19 ต.ค. 59 A+ -      910,000.00      950,633.19 

หุ้นกู้ บจก.น้ําตาลมิตรผล - 31 ต.ค. 57 A+ -      400,000.00     407,728.56 

หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย - 28 ธ.ค. 59 A+ -      250,000.00      255,652.63 

หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย - 11 ต.ค. 60 A+ -       125,000.00      129,492.15 

หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย - 16 พ.ค. 61 A+ -         80,000.00       80,078.62 

หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ - 10 ต.ค. 59 A -       500,000.00      514,061.24 

หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร - 7 มี.ค. 61 A -      240,000.00      244,144.40 

หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร - 11 เม.ย. 61 A -         81,000.00       81,749.20 

หุ้นกู้ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา - 29 มี.ค. 59 A -       750,000.00      772,189.37 

หุ้นกู้ บมจ.น้ําตาลขอนแก่น - 4 ธ.ค. 58 A -      300,000.00      305,445.72 

หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ - 30 ก.ย. 58 A -       100,000.00      102,764.28 

หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ - 30 ก.ย. 59 A -      100,000.00      102,467.40 

หุ้นกู้ 

บมจ.ไมเนอร์  

อินเตอร์เนชั่นแนล - 21 ธ.ค. 60 A - 

   

300,000.00 

  

304,747.34 

หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท - 24 มิ.ย. 58 A -         95,000.00       96,314.78 
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ประเภท 

 

ผู้ออก 

 

ผู้ค้ํา/ 

ผู้รับรอง/ 

วันครบ

กําหนด 

อันดับความ

น่าเชื่อถือ 

 มูลค่าหน้าตั๋ว  

(บาท) 

 มูลค่าตาม 

ราคาตลาด  

    ผู้สลักหลัง  TRIS FITCH   (บาท)  

หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท - 10 พ.ย. 58 A -       100,000.00      101,023.22 

หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท - 15 พ.ค. 61 A -       285,000.00     283,680.97 

หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย - 12 ต.ค. 62 - A      150,000.00      153,530.97 

หุ้นกู้ 

บมจ.เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี  

ดีเวลลอปเม้นท์ - 27 ก.ค. 57 A- -     2,522,000.00 

  

2,538,779.47 

หุ้นกู้ 

บมจ.เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี  

ดีเวลลอปเม้นท์ - 8 ม.ค. 58 A- - 

   

407,000.00 

  

415,636.18 

หุ้นกู้ 

บมจ.เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี  

ดีเวลลอปเม้นท์ - 7 ก.ย. 58 A- -     1,000,000.00 

  

1,027,520.56 

หุ้นกู้ 

บมจ.บางกอก เชน  

ฮอสปิทอล - 31 ม.ค. 61 A- - 

   

150,000.00 

  

151,131.45 

หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน - 25 พ.ค. 58 A- -     1,000,000.00   1,041,414.54 

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน - 18 ต.ค. 57 A- -      200,000.00     201,730.19 

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน - 15 ส.ค. 59 A- -       200,000.00      204,807.40 

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน - 7 ธ.ค. 59 A- -     1,530,000.00   1,600,270.59 

หุ้นกู้ บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป - 10 ส.ค. 60 A- -       120,000.00     123,057.44 

หุ้นกู้ บมจ.ศุภาลัย - 3 พ.ค. 61 A- -      260,000.00      262,105.62 

ต๋ัวแลกเงิน บมจ.ธนาคารยูโอบี - - - - -      501,232.88 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย - - - - -  6,282,741.19 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย - - - - -      474,773.30 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - - - - -      21,887.10 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี - - - - -       16,495.26 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - - - - -         3,000.76 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ - - - - -             40.93 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรับรอบระยะเวลาหกสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน เดือน ต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 สิงหาคม สิงหาคม 22555566 ถึงวันที่  ถึงวันที่ 31 31 มกราคม มกราคม 25572557  

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 

(พันบาท) 

ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 176 0.41 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1 12 0.03 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 24 0.05 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 

ค่าประกาศแจง้ความ 1 49 0.11 

ค่าสอบบัญช ี 23 0.05 

ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 1 8 0.02 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2
 292 0.67 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1100--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

  

  

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น นใช้บริการบุคคลอื่น ((SSoofftt  CCoommmmiissssiioonn))  

ด้วยบรษิัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จดัการกองทุน ได้รับขอ้มูลสารสนเทศ

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บรกิาร อันเนือ่งมาจากการใช้บรกิารของบุคคลดงักล่าว อาทิเชน่ บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม

เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงนิและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม 

และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจทีจ่ะทําการลงทุน รวมถงึขอ้มูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้รว่ม company visit เป็นต้น 

เพื่อประโยชนใ์นการจดัให้มกีารวิเคราะหก์ารลงทุนที่เหมาะสม  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) จาํกัด 23. บมจ.หลักทรพัย์ เคทีซิมิโก ้

5. BlackRock, Inc. (Asset management) 24. เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ เอ็น เอ 

6. บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกัด 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) จํากัด 28. บมจ.หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 

10. บมจ.หลักทรพัย์ โนมูระ พัฒนสิน 29. บล.ไทยพาณิชย ์จํากัด 

11. บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 30. บมจ.หลักทรพัย์ ซิกโก ้

12. บล.เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตนั (ประเทศไทย) จํากดั 31. ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร์ด 

13. บล.ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกัด 32. ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

14. ธนาคารดอยซ์แบงก ์ 33. บล.ทิสโก้ จํากัด 

15. บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 34. กลุ่มบริษทัหลักทรัพย์ทรีนิตี ้

16. บมจ.หลักทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรสั 35. บมจ.หลักทรพัย์ ธนชาต 

17. ธนาคารเอชเอสบซีี 36. บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากดั 

18. ธนาคารกสิกรไทย 37. ธนาคารยูโอบ ี

19. บมจ.หลักทรพัย์ กสิกรไทย 38. บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1111--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

   

  

 บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจไดร้บัอภินันทนาการอื่น 

ซึ่งอาจเป็นบริการหรอืทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว 

อาทิเช่น การจดัสัมมนาเพื่อใหข้้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดินทางไปศกึษาวิธีปฏิบัติงานอนัเป็นประโยชนต์่อการบริหาร

จัดการกองทุน การจดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่ือสาร และอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่ป็นเครื่องมือ

ในการส่งขอ้มูลการซื้อขายหลกัทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติต่างๆ เป็นต้น อันเป็นประโยชน์ที่มี

มูลค่าในทางเศรษฐกิจตอ่กองทุน  จึงขอเปดิเผยรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ 

ที ่

รายชื่อผู้ให้บริการ 

 

ลักษณะของ 

อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 

ประโยชน์ในการรับสิทธ ิ

1 บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกัด สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลด้านการเมือง 

2 บมจ.หลักทรพัย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

3 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 

4 บมจ.หลักทรพัย์ กสิกรไทย สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 

5 บมจ.หลักทรพัย์ บัวหลวง สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษทั 

6 ธนาคารยูโอบ ี สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

  
  

รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง  

สําหรับรอบระยะเวลาหกสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน เดือน ต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 สิงหาคม สิงหาคม 22555566 ถึงวันที่  ถึงวันที่ 31 31 มกราคม มกราคม 25572557  

รายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้องที่กองทุนมีการทาํธุรกรรม 

- ไม่ม ี- 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ี บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โดยตรง 

หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท (http://www.mfcfund.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชี  

สําหรับรอบระยะเวลาหกสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน เดือน ต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 สิงหาคม สิงหาคม 22555566 ถึงวันที่  ถึงวันที่ 31 31 มกราคม มกราคม 25572557  

- การลงทุนเปน็ไปตามนโยบายการลงทุน - 

  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1122--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

    

  

งบดลุงบดลุ  

ณ วันที่ณ วันที่ 3 31 1 มกราคม มกราคม 25572557  

       หน่วย  :  บาท

สินทรัพย์       

 เงินลงทุนตามราคายุติธรรม      29,175,995.79

 (ราคาทุน  28,996,608.42 บาท )       

 เงินฝากธนาคาร       6,782,452.94

 ลูกหนี้        

  จากเงินปันผลและดอกเบี้ย    193,824.86

  จากการขายหน่วยลงทุน     

  จากการขายเงินลงทุน     

 สินทรัพย์อื่น       

  รวมสินทรัพย์    36,152,273.59

        

หนี้สิน       

 เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน    

 เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน    

 ค่าธรรมเนียมค้างจ่าย  33,061.72   

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  23,727.97  56,789.69

  รวมหนี้สิน    56,789.69

สินทรัพย์สุทธิ      36,095,483.90

        

สินทรัพย์สุทธิ:      

 ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน       19,530,629.99

 กําไรสะสม         

  บัญชีปรับสมดุล  (121,720,260.58)     

  กําไรสะสมจากการดําเนินงาน   138,285,114.49   16,564,853.91

สินทรัพย์สุทธิ        36,095,483.90

           

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)      18.4814

จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)   1,953,062.9994

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1133--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

   

  

งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหรับรสําหรับรอบระยะเวลาอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 สิงหาสิงหาคม คม 22555566 ถึงวันที่  ถึงวันที่ 31 31 มกราคมมกราคม  25572557 ( (งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  

     หน่วย  :  บาท

รายได้จากการลงทุน    

 รายได้ดอกเบี้ย   762,320.08

 รายได้อื่น   0.00

  รวมรายได้   762,320.08

     

ค่าใช้จ่าย    

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ   176,315.61

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  11,754.37

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  23,508.73

 ค่าโฆษณา   48,563.43

 ค่าธรรมเนียมสอบบัญช ี   22,737.00

 ค่าใช้จ่ายอื่น   7,956.30

  รวมค่าใช้จ่าย   290,835.44

รายได้จากการลงทุนสุทธิ   471,484.64

     

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดขึ้นทั้งสิ้น  31,366.55 

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  143,406.67 

  รวมกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น 174,773.22 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน  646,257.86 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1144--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

  

  

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 331 1 มกราคม มกราคม 25572557  

      

จํานวน

หน่วย

มูลค่ายุติธรรม  

(บาท) 

ร้อยละมูลค่า 

เงินลงทนุ

หลักทรัพย์จดทะเบยีน     

พันธบัตร     

 ต๋ัวเงินคลัง งวดที่ 15/28/57 TB14205A          1,000          999,756.76        3.43 

 ต๋ัวเงินคลัง งวดที่ 16/28/57 TB14212A         1,000           999,335.92        3.43 

 

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

คร้ังที่ 6 LB15DA 

  

95 

   

96,193.48        0.33 

 

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือ

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

คร้ังที่ 2 LB176A 

  

4,518 

   

4,576,141.06      15.68 

 พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คร้ังที่ 13 LB196A          1,000        1,025,344.29        3.51 

 

พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553  

คร้ังที่ 1 SBST166A 

  

180 

   

1,908,544.50        6.54 

 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/56 CB14320B         2,000         1,994,286.23        6.84 

 

พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

พ.ศ. 2555 คร้ังที่ 5 BAAC148A 

  

23 

   

23,103.16        0.08 

หุ้นกู ้     

 The Bonds of Woori Bank No. 1/2556 Series 1 WOORI163A 249           249,202.69        0.85 

 หุ้นกู้ของบริษัท ซิต้ีกรุ๊ป อิงก์ คร้ังที่ 1/2550 ชุดที่ 1 CITI144A 500           501,433.29        1.72 

 หุ้นกู้ของบริษัท ซิต้ีกรุ๊ป อิงก์ คร้ังที่ 1/2550 ชุดที่ 2 CITI174A 2,145         2,191,935.99        7.51 

 

หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน) 

คร้ังที่ 2/2555 AYCAL159A 500 

   

505,284.69        1.73 

 

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

คร้ังที่ 2/2556 ชุดที่ 1 BGH205A 220 

   

220,449.84        0.76 

 หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2556 ชุดที่ 5 CPALL16OB 1,000         1,007,223.99        3.45 

 หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส คร้ังที่ 1/2554 ชุดที่ 4 IVL16OB 910           938,329.49        3.22 

 หุ้นกู้ของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด คร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 1 MPSC14OA 400           403,641.66        1.38 

 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2554 THAI16DA 250             254,621.81        0.87 

 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 3/2555 ชุดที่ 1 THAI17OA 125             127,746.84        0.44 

 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2556 THAI185C 80              79,373.17        0.27 

 หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2555 BECL16OA 500             507,689.73        1.74 

 หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2556 BTG183A 240            240,200.77        0.82 

 หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2556 ชุดที่ 2 BTG184A 81              80,736.10        0.28 

 

หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  

คร้ังที่ 1/2554 CENTEL163A 750 

   

771,889.78        2.65 

 

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)  

คร้ังที่ 1/2555 KSL15DA 300 

   

303,569.03        1.04 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1155--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

 

 

      

จํานวน

หน่วย

มูลค่ายุติธรรม  

(บาท) 

ร้อยละมูลค่า 

เงินลงทนุ

 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2555 LH159A 100 

   

101,371.40        0.35 

 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2556 LH169A 100 

   

101,065.18        0.35 

 

หุ้นกู้ของบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  

คร้ังที่ 2/2555 MINT17DB 300 

   

303,297.48        1.04 

 

หุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  

คร้ังที่ 1/2553 ชุดท่ี 2 PS156A 95 

   

95,913.83        0.33 

 

หุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  

คร้ังที่ 2/2553 ชุดที่ 2 PS15NA 100 

   

101,120.62        0.35 

 

หุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  

คร้ังที่ 1/2556 ชุดท่ี 2 PS185A 285 

   

281,250.89        0.96 

 หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 3/2555 SCC19OA 150             151,505.76        0.52 

 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ต้ี 

ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2554 AP147A 2,522 

   

2,537,311.19        8.70 

 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ต้ี 

ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 5/2554 AP151A 407 

   

414,431.91        1.42 

 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ต้ี 

ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 4/2554 AP159A 1,000 

   

1,020,386.31        3.50 

 

หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 

1/2556 ชุดที่ 2 BCH181A 150 

   

151,114.27        0.52 

 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท เหมราชพัฒนา

ที่ดิน จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 3/2553 ชุดท่ี 2 HEMRAJ155A 1,000 

   

1,037,600.84        3.56 

 หุ้นกู้ของธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 4/2555 KK14OA 200             201,423.34        0.69 

 หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2556 KK168A 200             201,211.78        0.69 

 หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 6/2554 KK16DA 1,530          1,588,298.86        5.44 

 

หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)  

คร้ังที่ 1/2555 MAJOR178A 120 

   

123,193.55        0.42 

 หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2556 ชุดที่ 2 SPALI185A 260             259,464.31        0.89 

ตั๋วแลกเงิน     

 บมจ.ธนาคารยูโอบี BE001004              500,000.00        1.71 

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 28,996,608.42 บาท)         29,175,995.79   100.00 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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