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บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จ ากดั 

รายงานรอบ 6 เดอืน 

(19 มนีาคม – 30 กนัยายน 2557) 



 

ความเห็นของบริษัทจดัการ 

 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหน้ีพริวเิลจ 3เอม็ 4 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จ ากดั ในฐานะบริษทัจดัการกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหน้ีพริวิเลจ 3 เอ็ม 4  
(S-PFI 3M4) ขอรายงานภาวะเศรษฐกิจ ทิศทางอตัราดอกเบ้ีย และการลงทุนในตราสารหน้ี ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน                  
(19 มีนาคม  – 30 กนัยายน 2557 ) ดงัน้ี 

ภาวะเศรษฐกจิไทย 
ตารางแสดงขอ้มูลประมาณการเศรษฐกิจไทย 

 
        ท่ีมา: ส านกัคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (NESDB) – 18 ส.ค. 57 

 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 2 ปี 
2557 ขยายตวัร้อยละ 0.4 ปรับตวัดีข้ึนจากการหดตวัร้อยละ 0.5 ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 รวมคร่ึงแรกของปี 2557 เศรษฐกิจไทยหด
ตวัร้อยละ 0.1 ทั้งน้ีเศรษฐกิจในปี 2557 มีแนวโน้มขยายตวัต ่ากว่าท่ีประมาณการไว ้เน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองท่ียืดเยื้อ
ในช่วง 5 เดือนแรกของปี การฟ้ืนตวัอย่างล่าชา้ของการส่งออก และการหดตวัอย่างต่อเน่ืองของปริมาณการผลิตและจ าหน่าย
รถยนตส่์งผลใหเ้ศรษฐกิจไทยในช่วงคร่ึงปีแรกยงัหดตวั ในช่วงคร่ึงปีหลงั เศรษฐกิจมีแนวโนม้ขยายตวัเร่งข้ึนตามการปรับตวัดีข้ึน
ของความเช่ือมัน่ และการปรับตวัเขา้สู่ภาวะปกติของการบริหารงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ แต่การขยายตวัมีแนวโนม้
ต ่ากวา่ศกัยภาพ  

โดยมข้ีอจ ากดัส าคญั 4 ประการคอื 
1. ภาคการส่งออกมีขอ้จ ากดัจากการฟ้ืนตวัล่าชา้ของเศรษฐกิจโลก และราคาสินคา้ส่งออกท่ีลดลง 

2. ภาคการท่องเท่ียวยงัตอ้งใชเ้วลาในการฟ้ืนตวั และตลาดมีการแข่งขนัสูงท าใหน้กัท่องเท่ียวเปล่ียนจุดหมายเดินทาง 

3. ภาคการลงทุนยงัมีการใชก้ าลงัผลิตต ่า และความล่าชา้ในการอนุมติัส่งเสริมการลงทุนในช่วงคร่ึงปีแรก 

4. อุตสาหกรรมรถยนตเ์ติบโตชา้ลงเม่ือเทียบกบัฐานการจ าหน่ายท่ีสูงในปีก่อน  



 

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหน้ีพริวิเลจ 3 เอม็ 4 2 

 

ท าให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะขยายตวัไดร้้อยละ 1.5 – 2.0 จากภาคการส่งออกท่ีขยายตวัร้อยละ 2.0 การบริโภคของ
ครัวเรือนขยายตวัร้อยละ 0.8 การลงทุนรวมหดตวัร้อยละ 2.0 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปอยูใ่นช่วงร้อยละ 1.9 – 2.4 และดุลบญัชีเดินสะพดั
เกินดุลร้อยละ 2.6 ของ GDP 

ด้านอตัราดอกเบีย้ในตลาดการเงนิ 

 ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2557 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติใหค้งอตัราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ี้ร้อยละ 2.00 
ต่อปีตลอดทั้ งไตรมาส หลงัปรับลดดอกเบ้ียนโยบายในเดือนมีนาคม 2557 เน่ืองจากประเมินว่าเป็นอตัราดอกเบ้ียในระดับท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบายผ่อนคลาย และเพียงพอในการสนับสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทย หลงัจากท่ีสถานการณ์ทางการเมือง
คล่ีคลาย และการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 ท าไดต้ามก าหนด ดา้นอตัราดอกเบ้ียนโยบายของประเทศอุตสาหกรรม
หลกั เช่น สหรัฐอเมริกา องักฤษ และญ่ีปุ่น ยงัคงอตัราดอกเบ้ียไวใ้นระดบัต ่า ยกเวน้สหภาพยโุรปท่ีปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบาย 
ส่วนธนาคารกลางของประเทศในภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่คงดอกเบ้ียไวท่ี้ระดบัเดิม ยกเวน้ธนาคารกลางเกาหลีใตท่ี้ปรับลดอตัรา
ดอกเบ้ียนโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยูท่ี่ร้อยละ 2.25 ต่อปี (เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557) ขณะท่ีธนาคารกลางของไทยประกาศคง
ดอกเบ้ียนโยบายท่ีร้อยละ 2.00 ต่อปี (เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2557)  

 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย และอตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉล่ียของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 4 แห่ง ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 
ทรงตวัเม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน ตามทิศทางของอตัราดอกเบ้ียนโยบาย โดยอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 
1.85 ต่อปี  ขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเ MLR เฉล่ียทรงตวัอยูท่ี่ร้อยละ 6.75 ต่อปี 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย 
กราฟแสดงการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรไทย (Government Bond Yield Curve)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ThaiBMA 
ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2557 มูลค่าการซ้ือขายพนัธบตัรปรับตวัเพ่ิมข้ึน ตามการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ มีมูลค่า

เฉล่ียต่อวนัท่ี 87.8 พนัลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 75.2 พนัลา้นบาท ในไตรมาสแรก โดยนกัลงทุนต่างชาติกลบัมามียอดซ้ือสุทธิ 69.3 
พนัลา้นบาท เทียบกบัยอดขายสุทธิ 0.3 พนัลา้นบาทในไตรมาสแรก ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัตลาดอ่ืนๆ ในภูมิภาค ภายหลงั
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยงัคงขนาดการปรับลดมาตรการ QE ไวท่ี้ 10,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือนอยา่งต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการ
คงอตัราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ี้ร้อยละ 0.25 ต่อปี ซ่ึงส่งผลให้ส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบ้ียยงัอยูใ่นระดบัท่ีจูงใจให้เงินทุนไหลเขา้
มาลงทุนในภูมิภาค แมว้า่สถานการณ์การเมืองจะส่งผลให้นกัลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิ 37.2 พนัลา้นบาท ในเดือนพฤษภาคม   
ก็ตาม แต่เม่ือสถานการณ์ผ่อนคลายลงนกัลงทุนต่างชาติกลบัมาซ้ือสุทธิอีกคร้ัง โดยในเดือนมิถุนายนนักลงทุนต่างชาติมียอดซ้ือ
สุทธิ 64.8 พนัลา้นบาท ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล (Yield) ณ ส้ินไตรมาส ปรับตวัลดลงเกือบทุกช่วงอาย ุ
โดยเฉพาะพนัธบตัรอายรุะยะปานกลาง และระยะยาว เน่ืองจากความตอ้งการลงทุนในตลาดตราสารหน้ียงัคงอยูใ่นระดบัสูง และ
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การคาดการณ์ของนกัลงทุนเก่ียวกบัทิศทางอตัราดอกเบ้ียนโยบายในช่วงท่ีเหลือของปี 2557 วา่จะยงัคงอยูใ่นระดบัเดียวกบัในช่วง
คร่ึงปีแรก รวมคร่ึงแรกของปี 2557 นกัลงทุนต่างชาติซ้ือสุทธิ 69.0 พนัลา้นบาท 

อตัราผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบาล (Yield) ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา (28 มี.ค. – 30 ก.ย. 2557)ท่ีมีอายุสั้ นไม่
เปล่ียนแปลงจากช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา ขณะท่ีพนัธบตัรอายปุานกลาง – อายยุาว ปรับตวัลดลง 30 bps. โดยพนัธบตัรอายุ 3 เดือน      
6 เดือน และ 1 ปี  ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 2.03 , 2.08 และ 2.11 ต่อปี ขณะท่ีพนัธบตัรอาย ุ5 ปี และ 10 ปี ลดลงเป็น
ร้อยละ 2.96  และ 3.47 ต่อปี ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2557 จากร้อยละ 3.26 และ 3.78 ต่อปี ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2557 ตามการการ
คาดการณ์ทิศทางดอกเบ้ียท่ีลดลงในอนาคตของสหรัฐฯ 

ทศิทางอตัราดอกเบีย้ และแนวโน้มการลงทุนในปี 2557 

การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2557 มีแนวโนม้ขยายตวัในอตัราร้อยละ 3.3 จากร้อยละ 3.0 ในปี 2556 
เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่วนเศรษฐกิจจีนคาดว่าจะชะลอลงจากปีก่อน ในขณะท่ีเศรษฐกิจญ่ีปุ่นมีแนวโน้ม
ขยายตวัดีข้ึนจากประมาณการในคร้ังก่อนหน้า และเศรษฐกิจกลุ่มประเทศยโูรโซนยงัมีแนวโน้มฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ จากการหดตวั
ต่อเน่ืองในช่วงปี 2555 – 2556 โดยไดรั้บปัจจยัหนุนจากการด าเนินนโยบายการเงินผอ่นคลาย การฟ้ืนตวัของความเช่ือมัน่และความ
จ าเป็นในการใชม้าตรการการคลงัเขม้งวดลดลง ตามความคืบหนา้ของการปฎิรูปเศรษฐกิจ รวมทั้งเศรษฐกิจญ่ีปุ่นซ่ึงมีแนวโน้ม
ขยายตวัดีข้ึน แมว้า่การเร่งการใชจ่้ายในช่วงก่อนการข้ึนภาษีบริโภคจะท าให้เศรษฐกิจในไตรมาส 2 หดตวัก็ตาม เง่ือนไขดงักล่าว
คาดวา่จะท าใหก้ารฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกมีภาพของความชดัเจนมากข้ึน 
 บลจ.โซลาริส มีมุมมองต่อทิศทางอตัราดอกเบ้ียในช่วงท่ีเหลือของปี 2557 ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มี
แนวโนม้ท่ีจะคงอตัราดอกเบ้ียนโยบายท่ีร้อยละ 2.00 จนถึงส้ินปี โดยมีสมมติฐานว่าอตัราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ 1.9 – 2.4 
เทียบกบัร้อยละ 1.9 – 2.9 ตามประมาณการคร้ังก่อน เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ท่ีเฉล่ียร้อยละ 2.2 
และคาดวา่แนวโนม้อตัราเงินเฟ้อในช่วงท่ีเหลือของปีมีแนวโนม้จะอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัคร่ึงปีแรก ตามสถานการณ์ราคาน ้ ามนัท่ี
ยงัมีแนวโนม้ทรงตวั การขยายเวลามาตรการลดค่าครองชีพ การตรึงราคาก๊าซหุงตม้ส าหรับครัวเรือน และการฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ ของ
เศรษฐกิจในภาพรวม ส่งผลใหก้ารใชน้โยบายการเงินแบบผอ่นคลายยงัเป็นเคร่ืองมือบริหารภาพรวมเศรษฐกิจท่ีส าคญัของทางการ  
ก่อนจะปรับตวัข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 เป็นร้อยละ 2.50 ณ ส้ินปี 2558 ตามการ ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (FED) 

ท่ามกลางปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และการเงินดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บริษทัฯจะบริหารกองทุนดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ
และสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัสภาพตลาดทุนภายใตก้ฎเกณฑ์ท่ีก าหนด และยึดถือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพอยา่ง
เคร่งครัด  บริษทัฯ ขอขอบคุณผูถื้อหน่วยทุกท่าน ท่ีให้ความไวว้างใจลงทุนกบักองทุนเปิดภายใตก้ารจดัการของบริษทัฯ และให้
การสนบัสนุนดว้ยดีมาโดยตลอด  

 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จ ากดั 
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กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนีพ้ริวเิลจ 3 เอม็ 4 
ผลการด าเนินงาน 

ณ วนัที ่26 กนัยายน 2557 
  มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท่ี 26 ก.ย.57 = 10.1622 

ผลกาด าเนินงานสินสุด  
ณ วนัที ่26 ก.ย.57 

อตัราผลตอบแทนย้อนหลงั 

3 เดอืน 
(27 ม.ิย.57) 

6 เดอืน 
(28 ม.ีค.57) 

ตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุน 
(19 ม.ีค.57) 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.0865 10.0086 10.0000 
S-PFI 3M4 3.293% 3.226% 3.241% 
Benchmark 3.048% 2.892% 2.884% 

 หมายเหตุ  ดชันีช้ีวดัของกองทุนน้ี 
(1)     กรณีลงทุนเฉพาะในประเทศ  

อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของการลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีอาย ุ3 เดือน (Zero Rate Return (ZRR) Index 3 เดือน) บวกดว้ย
ส่วนชดเชยความเส่ียงจากการลงทุน (Spread) ของตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ D ข้ึนไป  

(2)     กรณี มีการลงทุนในต่างประเทศ ค่าเฉล่ียระหวา่ง 
อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของการลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีอาย ุ3 เดือน (Zero Rate Return (ZRR) Index 3 เดือน) บวกดว้ย
ส่วนชดเชยความเส่ียงจากการลงทุน (Spread) ของตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ D ข้ึนไป ในสดัส่วนร้อย
ละ 21 และพนัธบตัรรัฐบาลต่างประเทศในประเทศท่ีลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 79   บวกดว้ยส่วนชดเชยความเส่ียงจากการ
ลงทุน (Spread) ของตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ D ข้ึนไป ปรับดว้ยตน้ทุนจากกการป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทุน 
บริษทัจดัการจะใชต้วัช้ีวดัตามขอ้(1) ในการวดัผลการด าเนินงานในช่วงเร่ิมตน้ของกองทุน 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัที ่19 มนีาคม 2557 – 30 กนัยายน 2557 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน * 
(Fund’s direct expenses) 

จ านวนเงนิ 
(หน่วย : บาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ( Management Fee ) 2,764,937.75 0.3627 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ( Trustee Fee ) 153,308.81 0.0201 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ( Registrar Fee ) 662,762.70 0.0869 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทุน 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

20,740.76 
25,266.89 

0.0027 
0.0033 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน ** 3,627,016.91 0.4757 

หมายเหตุ     * เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
      **  ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
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กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนีพ้ริวเิลจ 3 เอม็ 4 
สรุปจ านวนเงนิลงทุนในตราสารหนี ้เงนิฝาก หรือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทุน 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 

    กลุ่มตราสาร   
มูลค่ายุตธิรรม

(บาท) 

อตัราส่วนมูลค่า
ยุตธิรรมต่อ NAV 

(%) 

Upper 
Limit 

          (%) 

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ -      - 100.00 
(ข) กลุ่มตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน ธนาคาร
พาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง        
ผูรั้บอาวลั หรือผูค้  าประกนั 

   
 
- 

 
- 

 
100.00 

(ค) กลุ่มตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทุนได ้

   
363,183,986.01      35.89 100.00 

(ง) กลุ่มตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่
อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้หรือตราสารท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ 

   
 

545,049,922.82 
 

     53.87 
 

100.00 

รวม         908,233,908.83            89.76   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ       1,011,837,696.50     

 หมายเหต ุ: การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออา้งอิงจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บการยอมรับจากส านกังาน กลต. 
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รายงานอืน่ๆ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 
 

1. กรณีท่ีบริษทัลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
เฉล่ียในรอบระยะเวลาท่ีก าหนดใหแ้สดงขอ้มูลดงักล่าว
พร้อมทั้งเหตุผล 

 
การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

2. ขอ้มูลการบนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้อง
ดงักล่าวเป็นศูนย ์ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือ
ลูกหน้ีแห่งสิทธิเรียกร้องผดินดัช าระหน้ีหรือมีพฤติการณ์
วา่ไม่สามารถช าระหน้ีได ้

    
  ไม่มี 
 

3. ขอ้มูลการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน                                ไม่มี 
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กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนีพ้ริวเิลจ 3 เอม็ 4 
รายละเอยีดการลงทุน การกู้ยมืเงนิ และการก่อภาระผูกพนั 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 
 ช่ือหลกัทรัพย์    มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท) 
 % NAV 

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ        
ตัว๋แลกเงนิ                   89.65  
  สินคา้อุปโภคบริโภค     98,995,132.00     9.78 
  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์       163,986,085.60     16.21 
  พลงังาน         99,099,955.20     9.79 
  ธุรกิจขนาดเลก็       247,854,907.50     24.50 
  พาณิชย ์     168,380,777.20     16.64 
  ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์       29,745,753.30     2.94 
  อ่ืนๆ       99,068,484.82     9.79 
 ตัว๋สัญญาใช้เงนิ          100,097,945.21     9.89 
เงนิฝาก           5,325,086.00     0.53 
สินทรัพย์หรือหนีสิ้นอืน่ๆ         (716,430.33)     (0.07) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     1,011,837,696.50   100.00 

 
 
 

ตวัอย่าง ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
AAA เป็นอนัดบัท่ีสูงท่ีสุด แสดงถึงระดบัความเส่ียงจากการลงทุนท่ี ต า่ทีสุ่ด 
 มีความสามารถสูงสุดในการช าระเงินตน้และดอกเบ้ียตามก าหนดเวลา 
AA ตราสารหน้ีท่ีมีระดบัความเส่ียงจากการลงทุนท่ี ต า่มาก 
A ตราสารหน้ีท่ีมีระดบัความเส่ียงจากการลงทุนท่ี ต า่ 
BBB ตราสารหน้ีท่ีมีระดบัความเส่ียงจากการลงทุนท่ี ปานกลาง 
BB ตราสารหน้ีท่ีมีระดบัความเส่ียงจากการลงทุนท่ี สูง 
B ตราสารหน้ีท่ีมีระดบัความเส่ียงจากการลงทุนท่ี สูงมาก 
C ตราสารหน้ีท่ีมีระดบัความเส่ียงท่ี สูงทีสุ่ด ท่ีจะไม่ไดรั้บคืนเงินตน้และดอกเบ้ียตามก าหนดเวลาการเปล่ียนแปลงของ

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียอยา่งมีนยัส าคญั 
D ตราสารหน้ีท่ีไม่สามารถช าระเงินตน้และดอกเบ้ียได ้(Default) 
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กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนีพ้ริวเิลจ 3 เอม็ 4 
รายละเอยีดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 

 

 
 

 

 

 

 

ช่ือหลักทรัพย์ ผู้ออก
อัตรา

ดอกเบีย้

อันดับ

เครดิต

วันครบ

ก าหนด

จ านวนหน่วย มูลค่าตามราคา

ตลาด

(%) (บาท) (บาท)
ตั๋วแลกเงนิ

สินค้าอุปโภคบริโภค 98,995,132.00
AEC14D18A บริษทัแอสเซท ไบร์ท จ ำกดั (มหำชน) 4.75 -  18-ธ.ค.-14 100,000.00 98,995,132.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 163,986,085.60
ROJNA14D18A บริษทั สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จ ำกดั (มหำชน) 2.90 BBB+  18-ธ.ค.-14 100,000.00 99,384,091.00
ROJNA14D18B บริษทั สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จ ำกดั (มหำชน) 2.90 BBB+  18-ธ.ค.-14 65,000.00 64,601,994.60

พลังงาน 99,099,955.20
NPS14D18A บริษทั เนชัน่แนล เพำเวอร์ ซพัพลำย จ ำกดั 4.25 BBB  18-ธ.ค.-14 1.00 99,099,955.20

ธุรกจิขนาดเล็ก 247,854,907.50
CHOW14D18A บริษทั เชำว ์สตีล อินดสัทร้ี จ  ำกดั (มหำชน) 4.10 -  18-ธ.ค.-14 200,000.00 198,262,892.00
FPI14D18A บริษทั ฟอร์จูน พำร์ท อินดสัตร้ี จ  ำกดั (มหำชน) 3.85 -  18-ธ.ค.-14 50,000.00 49,592,015.50

พาณชิย์ 168,380,777.20
MIDA14D18A บริษทั ไมดำ้ แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) 4.50 -  18-ธ.ค.-14 140,000.00 138,666,522.40
MIDA14D18B บริษทั ไมดำ้ แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) 4.50 -  18-ธ.ค.-14 30,000.00 29,714,254.80

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 29,745,753.30
SPPT14D18A บริษทั ซิงเก้ิล พอยท ์พำร์ท (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 4.00 -  18-ธ.ค.-14 30,000.00 29,745,753.30

อื่นๆ 99,068,484.82
BRR14D18A บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (มหำชน) 4.40 -  18-ธ.ค.-14 1.00 99,068,484.82
รวมตั๋วแลกเงนิ 907,131,095.62       

ตั๋วสัญญาใช้เงนิ
PNSMCT14D18A บรรษทัตลำดรองสินเช่ือท่ีอยู่อำศยั 2.75 -  18-ธ.ค.-14 2.75 100,097,945.21
รวมตั๋วสัญญาใช้เงนิ 100,097,945.21       

เงนิฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์

ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) AA(tha) 5,325,086.00
5,325,086.00           

รวมเงนิลงทุน ราคาทุน 1,012,554,126.83    

หนี้สินอื่น (716,430.33)             

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,011,837,696.50    

จ านวนหน่วยลงทุน 99,474,739.9131     

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.1718

รวมเงนิฝากธนาคาร
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งบดุล 
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หมายเหตุ  งบดงักล่าวยงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 

สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 5,323,340.67
เงนิลงทุน (15.1)
     เงินลงทุนตำมรำคำยุติธรรม 1,007,131,095.62
ลูกหนี:้-
      จำกเงินปันผลและดอกเบ้ีย 99,690.54
คำ่ใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี 23,183.11
รวมสินทรัพย์ 1,012,577,309.94
หนี้สิน
เจ้าหนี:้-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย:-
     คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรคำ้งจ่ำย 531,483.23
     คำ่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คำ้งจ่ำย 31,867.60
     คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนคำ้งจ่ำย 136,575.37
     คำ่ตรวจสอบบญัชีคำ้งจ่ำย 20,740.76
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย 18,946.48
รวมหน้ีสิน 739,613.44
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,011,837,696.50

สินทรัพย์สุทธิ :
ทุนท่ีไดรั้บจำกผูถื้อหน่วยลงทุน 994,747,399.13
บญัชีปรับสมดุล-Issued 11,797,325.16
บญัชีปรับสมดุล-Redem (7,645,130.73)
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ก าไรสะสม
     ก  ำไร(ขำดทุน) สุทธิระหวำ่งงวด 12,938,102.94
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,011,837,696.50

มูลค่าต่อหน่วย 10.1718
จ านวนหน่วยลงทุน 99,474,739.91
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กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนีพ้ริวเิลจ 3 เอม็ 4 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่ วนัที ่19 มนีาคม 2557 ถึงวนัที ่30 กนัยายน 2557 
 

รายได้จากการลงทุน     

          รายไดด้อกเบ้ีย   16,568,165.20 

                    รวมรายได ้   16,568,165.20 

ค่าใช้จ่าย     

          ค่าธรรมเนียมการจดัการ   2,764,937.75 
          ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน ์   

153,308.81 

          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   662,762.70 

          ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ   46,007.65 

                    รวมค่าใชจ่้าย   3,627,016.91 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ   12,941,148.29 

      

      

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน   

          รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน (5,427.6) 

          รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนทั้งส้ิน 2,382.25 

     รวมรายการก าไรจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไม่เกิดข้ึน (3,045.35) 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 12,938,102.94 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  งบดงักล่าวยงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
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กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนีพ้ริวเิลจ 3 เอม็  4 
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 
 

   การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 
 
หมายเหตุ  งบดงักล่าวยงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 

ช่ือหลักทรัพย์ ผู้ออก
อัตรา

ดอกเบีย้

อันดับ

เครดิต

วันครบ

ก าหนด

จ านวนหน่วย มูลค่าตามราคา

ตลาด

(%) (บาท) (บาท)
ตั๋วแลกเงนิ

สินค้าอุปโภคบริโภค 98,995,132.00
AEC14D18A บริษทัแอสเซท ไบร์ท จ ำกดั (มหำชน) 4.75 -  18-ธ.ค.-14 100,000.00 98,995,132.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 163,986,085.60
ROJNA14D18A บริษทั สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จ ำกดั (มหำชน) 2.90 BBB+  18-ธ.ค.-14 100,000.00 99,384,091.00
ROJNA14D18B บริษทั สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จ ำกดั (มหำชน) 2.90 BBB+  18-ธ.ค.-14 65,000.00 64,601,994.60

พลังงาน 99,099,955.20
NPS14D18A บริษทั เนชัน่แนล เพำเวอร์ ซพัพลำย จ ำกดั 4.25 BBB  18-ธ.ค.-14 1.00 99,099,955.20

ธุรกจิขนาดเล็ก 247,854,907.50
CHOW14D18A บริษทั เชำว ์สตีล อินดสัทร้ี จ  ำกดั (มหำชน) 4.10 -  18-ธ.ค.-14 200,000.00 198,262,892.00
FPI14D18A บริษทั ฟอร์จูน พำร์ท อินดสัตร้ี จ  ำกดั (มหำชน) 3.85 -  18-ธ.ค.-14 50,000.00 49,592,015.50

พาณชิย์ 168,380,777.20
MIDA14D18A บริษทั ไมดำ้ แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) 4.50 -  18-ธ.ค.-14 140,000.00 138,666,522.40
MIDA14D18B บริษทั ไมดำ้ แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) 4.50 -  18-ธ.ค.-14 30,000.00 29,714,254.80

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 29,745,753.30
SPPT14D18A บริษทั ซิงเก้ิล พอยท ์พำร์ท (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 4.00 -  18-ธ.ค.-14 30,000.00 29,745,753.30

อื่นๆ 99,068,484.82
BRR14D18A บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (มหำชน) 4.40 -  18-ธ.ค.-14 1.00 99,068,484.82
รวมตั๋วแลกเงนิ 907,131,095.62       

ตั๋วสัญญาใช้เงนิ
PNSMCT14D18A บรรษทัตลำดรองสินเช่ือท่ีอยู่อำศยั 2.75 -  18-ธ.ค.-14 2.75 100,097,945.21
รวมตั๋วสัญญาใช้เงนิ 100,097,945.21       

เงนิฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์

ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) AA(tha) 5,325,086.00
5,325,086.00           

รวมเงนิลงทุน ราคาทุน 1,012,554,126.83    

หนี้สินอื่น (716,430.33)             

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,011,837,696.50    

จ านวนหน่วยลงทุน 99,474,739.9131     

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.1718

รวมเงนิฝากธนาคาร
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอืน่ 
  

บริษทัท่ีใหผ้ลประโยชน์                      ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
 ดา้นขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน* ดา้นอ่ืนๆ**  
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)  - เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  - เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)  - เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
ธนาคาร ดอยซ์แบงก ์  - เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
ธนาคาร ยโูอบี  จ ากดั (มหาชน)  - เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน)  - เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
ธนาคาร ออมสิน  - เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)  - เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  - เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

 - เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ากดั  - เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั(มหาชน)  - เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จ  ากดั(มหาชน)  - เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ  พฒันสิน จ ากดั
(มหาชน) 

 - เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

 

 *ผลประโยชนท่ี์ไดรั้บดา้นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน ไดแ้ก่ 
1. บทวเิคราะห์ (รายบริษทั และภาวะตลาดฯ เป็นรายวนั, รายสปัดาห์, รายเดือน, หรือรายไตรมาส) 
2. ขอ้มูลพ้ืนฐานของตลาดการเงิน และหลกัทรัพย ์(ขอ้มูลตลาดการเงิน, งบการเงินของบริษทัจดทะเบียน เป็นตน้) 
3. รายงานสรุปข่าวรายวนั 
4. สมัมนาหวัขอ้ทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ 
5. การน าเสนอกลยทุธ์การลงทุนรายเดือน หรือรายไตรมาส 
6. การจดัเยีย่มชมบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
7. บริการ และขอ้มูลข่าวสารอ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการกองทุน 

**ผลประโยชนท่ี์ไดรั้บดา้นอ่ืนๆ คือ การไดสิ้ทธิจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และสิทธิ
ในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั (PP) 
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ขอ้มูลส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
 
 

 
 

 
 

ชั้น 8 อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ เลขท่ี 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท ์02 624-6333 โทรสาร 02 624-6330 

8th  Floor, Liberty Square, 287 Silom Rd., Bangkok 10500 Thailand 
www.solarisfunds.com 

http://www.solarisfunds.com/
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