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เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหน้ีพริวเิลจ 6เอม็ 1 

 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จ ากดั ในฐานะบริษทัจดัการกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหน้ีพริวิเลจ 6 เอ็ม 1 

(S-PFI 6M1) ขอรายงานภาวะเศรษฐกิจ ทิศทางอตัราดอกเบ้ีย และการลงทุนในตราสารหน้ี ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน               
(1 ธนัวาคม 2556  – 31 พฤษภาคม 2557 ) ดงัน้ี 
ภาวะเศรษฐกจิไทย 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) รายงานภาพเศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 1 ปี 
2557 ติดลบร้อยละ 0.6 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ และปรับลดลงจากไตรมาส 4 ของปี 2556 ร้อยละ 2.1 เป็นไปตามท่ีตลาด
คาด โดยอตัราการวา่งงานยงัอยูใ่นระดบัต ่าร้อยละ 0.9 อตัราเงินเฟ้อเท่ากบัรัอยละ 2.0 และดุลบญัชีเดินสะพดัเกินดุล 2.67 แสนลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.8 ของ GDP โดยมองวา่เศรษฐกิจไทยยงัมีเสถียรภาพ แต่การขยายตวัท่ีลดลงเน่ืองจากการลดลงของอุป
สงคภ์ายในประเทศ โดยเฉพาะรายจ่ายภาคครัวเรือนจากฐานท่ีสูงมากในไตรมาสแรกของปี 2556 ซ่ึงเป็นช่วงท่ียงัมีการส่งมอบ
รถยนต์ตามมาตรการคืนภาษีรถยนตค์นัแรก รวมทั้งเป็นผลกระทบจากความกงัวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศท าให้
ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคลดลง รวมทั้งการลงทุนภาคเอกชนท่ีลดลงตามการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐท่ีลดลง ขณะท่ีภาคการส่งออก
ขยายตวัเลก็นอ้ย ตามแนวโนม้การฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆของเศรษฐกิจโลก และยงักระจุกตวัอยูใ่นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมเช่น ตลาด
สหรัฐอเมริกา ยโุรป และญ่ีปุ่น แต่มูลค่าการส่งออกไปยงัจีน และอาเซียนลดลงตามภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียท่ียงัอยูใ่นภาวะ
ชะลอตวั สินคา้ส่งออกท่ีมีมูลค่าขยายตวั ไดแ้ก่ ยานยนต ์อิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ส่วนสินคา้ท่ีมีมูลค่า
ส่งออกลดลง ไดแ้ก่ ยางพารา สินคา้ประมง ผลิตภณัฑโ์ลหะ และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

ภายใตส้ถานการณ์ดงักล่าว NESDB จึงปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปีน้ีลงจากท่ีคาดวา่เศรษฐกิจไทยปี 2557 จะ
ขยายตวัร้อยละ 3.0 – 4.0 (เม่ือ 17 กมุภาพนัธ์ 2557) เป็นขยายตวัร้อยละ 1.5 – 2.5  (เม่ือ 19 พฤษภาคม 2557)  โดยมีเหตุผลหลกั 3 
ประการ คือ 1) ปัญหาทางการเมืองท่ียดืเยื้อกวา่ท่ีคาดไวเ้ดิม เป็นขอ้จ ากดัต่อการจดัตั้งรัฐบาล รวมถึงการด าเนินมาตรการต่างๆเพ่ือ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการจดัเตรียมงบประมาณประจ าปี 2558  2) การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกยงัคง
กระจุกตวัอยูใ่นกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ แต่เศรษฐกิจเอเชียมีแนวโนม้ขยายตวัต ่ากวา่ท่ีประมาณไว ้   3) จ านวนนกัท่องเท่ียวในไตร
มาสแรกของปี 2557 ต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไวเ้ดิม เน่ืองจากภาคการท่องเท่ียวมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ทางการเมือง  อยา่งไรก็
ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยงัอยูใ่นเกณฑดี์ โดยอตัราเงินเฟ้อยงัมีแนวโนม้ทรงตวัอยูใ่นระดบัต ่าในช่วงร้อยละ  1.9 – 2.9 ในขณะ
ท่ีดุลบญัชีเดินสะพดัคาดวา่จะเกินดุลร้อยละ 0.5 ของ GDP ปรับตวัดีข้ึนจากการขาดดุลร้อยละ 0.6 ในปี 2556 

ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา อตัราดอกเบ้ียเงินฝากและอตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉล่ียของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 4 แห่งปรับตวั
ลดลงตามการลดลงของอตัราดอกเบ้ียนโยบาย โดยอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือนลดลงจากร้อยละ 2.438 ต่อปี ณ วนัท่ี 2 
ธนัวาคม 2556 เป็นร้อยละ 1.725 ต่อปี ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 ขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื (MLR) ลดลงจากร้อยละ 6.844 
ต่อปี ณ วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2556 เป็นร้อยละ 6.750 ต่อปี  

ส าหรับตลาดหลกัทรัพยไ์ทยในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา ผนัผวนสูงดชันีฯถูกฉุดจากปัจจยัลบของสถานการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมืองจากการประทว้งท่ีเร่ิมตน้ข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2556 และความกงัวลต่อการปรับลดขนาดมาตรการ QE ของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ โดยดชันีปรับตวัลดลงแตะระดบัต ่าสุดท่ี 1,230.77 จุด เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2557  ลดลง 143.49 จุด หรือลดลงร้อยละ 
10.44 ภายใน 1 เดือน จากดชันีระดบั 1374.26 จุด ในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2556  อยา่งไรก็ในช่วงต่อมาดชันีฯปรับตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
โดย ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 ดชันีฯ ปิดท่ีระดบั 1,415.73 จุด เพ่ิมข้ึน 184.96 จุดจากระดบัต ่าสุด เน่ืองจากนกัลงทุนมีความหวงั
ต่อแนวโนม้เศรษฐกิจมากข้ึนหลงัการยติุการชุมนุมทางการเมืองจากการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใน
วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 พร้อมกบัมีการประกาศแผนขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ (Road Map) เพ่ือให้การประมูลงาน การเบิกจ่าย
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งบประมาณ และงบลงทุน เป็นไปตามแผนงานในปีงบประมาณ 2558 และการด าเนินนโยบายการเงินของสหรัฐฯ มีความชดัเจน
มากข้ึน 
ท่ีมา : ThaiBMA 

 
ท่ีมา : Set.or.th 
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย 
กราฟแสดงการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรไทย (Government Bond Yield Curve)  

 
ท่ีมา : ThaiBMA 

อตัราดอกเบ้ียตลาดพนัธบตัรในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ปรับตวัลดลงตามทิศทางของอตัราดอกเบ้ียนโยบาย (RP 1 วนั) ท่ี
ปรับลดลงร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 2.25 ต่อปี ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2556 เป็น ร้อยละ 2.00 ต่อปี (ประชุม กนง.ล่าสุดวนัท่ี 12 
มีนาคม 2557) และความกงัวลเก่ียวกบัแนวโนม้การชะลอตวัของเศรษฐกิจไทยจากปัจจยัความไม่แน่นอนทางการเมือง ขณะท่ีความ
กงัวลเก่ียวกบัการถอนมาตรการ QE ของสหรัฐฯท่ีกระทบใหมี้แรงขายพนัธบตัรระยะยาวออกมาในช่วงกลางปี 2556 ผอ่นคลายลง 
โดยเสน้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (Government Bond Yield Curve) ปรับลดลงตลอดทั้งเสน้ โดยพนัธบตัรอาย ุ3 เดือน 6 
เดือน 1 ปี 5 ปี และ 10 ปี มีอตัราผลตอบแทนท่ีร้อยละ 2.03 , 2.05 , 2.06 , 3.14 และ 3.77 ต่อปี ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2557  ลดลง
เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีร้อยละ 2.31 ,  2.34  ,  2.37 , 3.54 และ 4.21 ต่อปี ณ วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2556 ตามล าดบั  
ทศิทางอตัราดอกเบีย้ และแนวโน้มการลงทุนในปี 2557 

การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2557 มีแนวโนม้ชดัเจนมากข้ึนน าโดยเศรษฐกิจของ สหรัฐอเมริกาท่ี
เร่งตวัข้ึน และเศรษฐกิจของกลุ่มยโูรโซนซ่ึงเง่ือนไขทางเศรษฐกิจและการเงินปรับตวัดีข้ึนตามความคืบหนา้ของมาตรการปฎิรูป
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และการด าเนินนโยบายผอ่นปรนอยา่งต่อเน่ือง แมว้า่เศรษฐกิจของญ่ีปุ่นจะมีแนวโนม้ชะลอตวัลงไปบา้งจากการปรับเพ่ิมภาษีการ
บริโภคแต่ยงัคงไดรั้บปัจจยัหนุนจากการด าเนินมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและการขยายปริมาณเงินในช่วงท่ีผา่นมา ส่วนเศรษฐกิจ
จีนยงัคงไดรั้บแรงสนบัสนุนจากการด าเนินมาตรการขยายการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัจจยัดงักล่าวท าใหค้าดวา่จะช่วย
สนบัสนุนการขยายตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการคา้โลกในช่วงคร่ึงหลงัของปี โดยคาดวา่เศรษฐกิจโลกปี 2557 จากขยายตวัใน
อตัราร้อยละ 3.4 จากร้อยละ 3.0 ในปี 2556 (ลดลงจากร้อยละ 3.6 ในประมาณการคร้ังก่อน )  

ขณะท่ีเศรษฐกิจไทยในปี 2557 มีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัในเกณฑต์ ่า เน่ืองจากการหดตวัของภาวะเศรษฐกิจในไตรมาก
แรก และขอ้จ ากดัในการฟ้ืนตวัของอุปสงคใ์นประเทศช่วงคร่ึงปีหลงั จากขอ้จ ากดัในการเบิกจ่ายของภาครัฐจากความล่าชา้ในการ
จดัตั้งรัฐบาล และความล่าชา้ของการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกยงักระจุกตวัอยูใ่นประเทศส าคญัๆ  อยา่งไรก็ตามอตัราเงินเฟ้อท่ียงัอยู่
ในระดบัต ่า ตามแนวโนม้ราคาน ้ ามนัในลาดโลกท่ียงัอ่อนตวั ในขณะท่ีดุลการคา้และดุลบญัชีเดินสะพดัปรับตวัดีข้ึนจากปี 2556 จะ
ช่วยหนุนการฟ้ืนตวัของอุปสงคภ์ายในประเทศ โดยคาดวา่เศรษฐกิจปี 2557 จะขยายตวัในระดบั 1.5 – 2.5 เทียบกบัการขยายตวัร้อย
ละ 2.9 ในปี 2556 อตัราเงินเฟ้อร้อยละ 1.9 – 2.9 อยูใ่นกรอบใกลเ้คียงกบัปี 2556 ท่ีร้อยละ 2.2  

บลจ.โซลาริส มีมุมมองต่อทิศทางอตัราดอกเบ้ียในช่วงท่ีเหลือของปี 2557 ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มี
โอกาสจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายอีก 0.25% เป็นร้อยละ 1.75 จากเดิมท่ีร้อยละ 2.00 ในการประชุมคร้ังถดัไปวนัท่ี 18 
มิถุนายน น้ี  อยา่งไรก็ดีหากแผนธุรกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นไปไดต้ามท่ีประกาศ และส่งผลใหง้บประมาณ
การลงทุนปี 2558 มีการเบิกจ่ายได้ตามแผนจะช่วยกระตุ ้นให้มีการลงทุนต่อเน่ืองของภาคเอกชน และหนุนให้อุปสงค์
ภายในประเทศขยายตวัมากข้ึน  และส่งผลใหเ้งินเฟ้อเร่ิมเร่งตวัสูงข้ึนในช่วงปลายปี 2557 ท าให้คาดวา่อตัราดอกเบ้ียนโยบายส้ินปี 
2557 น่าจะทรงตวัท่ีอตัราร้อยละ 1.75 ก่อนจะปรับตวัข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 เป็นร้อยละ 2.00 ณ ส้ินปี 2558 

ท่ามกลางปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และการเมืองท่ีทา้ทายมากข้ึนดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บริษทัฯจะบริหารกองทุนดว้ยความ
ระมดัระวงั รอบคอบและสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัสภาพตลาดทุนภายใตก้ฎเกณฑท่ี์ก าหนด และยึดถือมาตรฐานในการ
ประกอบวชิาชีพอยา่งเคร่งครัด  บริษทัฯ ขอขอบคุณผูถื้อหน่วยทุกท่าน ท่ีให้ความไวว้างใจลงทุนกบักองทุนเปิดภายใตก้ารจดัการ
ของบริษทัฯ และใหก้ารสนบัสนุนดว้ยดีมาโดยตลอด  

 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จ ากดั 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหน้ีพริวิเลจ 6 เอม็ 1 4 

 

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนีพ้ริวเิลจ 6 เอม็ 1 
ผลการด าเนินงาน 

ณ วนัที ่30 พฤษภาคม 2557 
  มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท่ี 30 พ.ค.57 = 10.1627 

ผลกาด าเนินงานสินสุด  
ณ วนัที ่30 พ.ค.57 

อตัราผลตอบแทนย้อนหลงั 

3 เดอืน 
(28 ก.พ.57) 

ตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุน 
(16 ธ.ค.56) 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.0745 10.0000 
S-PFI 6M1 3.558% 3.635% 
Benchmark 3.329% 3.340% 

 หมายเหต ุ
- ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนน้ีจะเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งThaiBMA Government Bond Index (35%) 

และอตัราผลตอบแทนของตราสารหน้ีภาครัฐของประเทศท่ีลงทุน ณ วนัท่ีลงทุนในแต่ละรอบ (65%) บวกดว้ยส่วนชดเชยความ
เส่ียงจากการลงทุน (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ D ณ วนัท่ีลงทุนในแต่ละรอบ ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้น
อตัราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทุน 
 ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเฉพาะในประเทศเท่านั้น บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนโดยใช ้
ThaiBMA Government Bond Index บวกดว้ยส่วนชดเชยความเส่ียงจากการลงทุน (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ ณ 
วนัท่ีลงทุนในแต่ละรอบ 

-  เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
ของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

-  ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัที ่16 ธันวาคม 2556 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2557 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน * 
(Fund’s direct expenses) 

จ านวนเงนิ 
(หน่วย : บาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ( Management Fee ) 407,927.92 0.1958 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ( Trustee Fee ) 35,693.78 0.0171 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ( Registrar Fee ) 101,981.99 0.0490 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทุน 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

19,084.62 
150.00 

0.0092 
0.0001 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน ** 564,838.31 0.2712 

หมายเหตุ     * เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
      **  ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
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กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนีพ้ริวเิลจ 6 เอม็ 1 

สรุปจ านวนเงนิลงทุนในตราสารหนี ้เงนิฝาก หรือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทุน 
ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2557 

    กลุ่มตราสาร   
มูลค่ายุตธิรรม

(บาท) 

อตัราส่วนมูลค่า
ยุตธิรรมต่อ NAV 

(%) 

Upper 
Limit 

          (%) 

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 699,848.14      0.33 100.00 
(ข) กลุ่มตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน ธนาคาร
พาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง        
ผูรั้บอาวลั หรือผูค้  าประกนั 

   
 
- 

 
- 

 
100.00 

(ค) กลุ่มตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทุนได ้

   
129,345,990.58      61.61 100.00 

(ง) กลุ่มตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่
อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้หรือตราสารท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ 

   
 

79,885,479.35 
 

     38.05 
 

100.00 

รวม               209,931,318.07            100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ       209,930,533.72     

  หมายเหต ุ: การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออา้งอิงจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บการยอมรับจากส านกังาน กลต. 
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รายงานอืน่ๆ 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 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 6 เอม็ 1 

รายละเอยีดการลงทุน การกู้ยมืเงนิ และการก่อภาระผูกพนั 
ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2557 

    
ช่ือหลกัทรัพย์ 

 

มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

(บาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

(%) 
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ       
พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย    699,848.14  0.33 
ตัว๋แลกเงนิ              
  ธนาคารและสถาบนัการเงิน 39,946,489.75    19.03 
  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์     89,775,934.80     42.76 
  พลงังาน     39,941,461.82   19.03 
ตัว๋สัญญาใช้เงนิ    39,567,583.56  18.85 
เงนิฝาก       97,815.44  0.05 
สินทรัพย์หรือหนีสิ้นอืน่ๆ   (98,599.79)   (0.05) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ        209,930,533.72       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 6 เอม็ 1 
รายละเอยีดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2557 

 

  
ช่ือหลกัทรัพย์ ผู้ออก 

อตัรา
ดอกเบีย้ 

อนัดบั
เครดติ 

วันครบ
ก าหนด 

จ านวน
หน่วย 

มูลค่าตามราคา
ตลาด 

      (%)     (บาท) (บาท) 

พนัธบัตรและตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกจิ กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงิน อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย           
 

  CB14605A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 1.98 -  05-มิ.ย.-14 700.00 699,848.14 
 

  รวมพนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย         699,848.14 
 

ตั๋วแลกเงิน             
 

  ธนาคารและสถาบันการเงิน         39,946,489.75 
 

  SWP14613A บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ จ  ากดั 1979  4.30 -  13-มิ.ย.-14 40,000.00 39,946,489.75 
 

  พฒันาอสังหาริมทรัพย์         89,775,934.80 
 

  ITD14613A บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 4.40 BBB-  13-มิ.ย.-14 40,000.00 39,947,585.60 
 

  SIRI14O10B บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) 3.10 BBB+  10-ต.ค.-14 10,000.00 9,889,359.60 
 

  TFD14613A บริษทั ไทยพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  4.90 -  13-มิ.ย.-14 40,000.00 39,938,989.60 
 

  พลงังาน           39,941,461.82 
 

  NPS14613A บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)  4.70 BBB  13-มิ.ย.-14 40,000.00 39,941,461.82 
 

  รวมตั๋วแลกเงิน     169,663,886.37  
 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน             
 

  PNSMCT14613A บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 3.20 AA-  13-มิ.ย.-14 1.00     39,567,583.56  
 

  รวมตั๋วสัญญาใช้เงิน     39,567,583.56  
 

เงินฝากธนาคาร             
 

  ประเภทออมทรัพย์           
 

    ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   AA(tha)     97,815.44 
 

  รวมเงินฝากธนาคาร           97,815.44  
 

  รวมเงินลงทุน ราคาทุน           210,029,133.51  
 

  หนี้สินอืน่                   (98,599.79) 
 

  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ            209,930,533.72  
 

  จ านวนหน่วยลงทุน          20,654,863.3180  
 

  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย                     10.1637 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหน้ีพริวิเลจ 6 เอม็ 1 8 

 

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนีพ้ริวเิลจ 6 เอม็  1 
งบดุล 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัที่ 16 ธันวาคม 2556 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2557 
 

สินทรัพย์     
เงินสดและเงินฝากธนาคาร   96,166.07 
เงนิลงทุน (15.1)     
     เงินลงทุนตามราคายติุธรรม   209,363,734.51 
ลูกหนี:้-     
      จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย   569,232.93 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี   25,312.67 
      
รวมสินทรัพย ์   210,054,446.18 
หนีสิ้น     
เจ้าหนี:้-     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย:-     
     ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย   76,211.00 
     ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คา้งจ่าย 6,668.50 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย   19,052.77 
     ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการคา้งจ่าย   137.57 
     ค่าตรวจสอบบญัชีคา้งจ่าย   19,084.62 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย   2,758.00 
รวมหน้ีสิน   123,912.46 
สินทรัพยสุ์ทธิ   209,930,533.72 

สินทรัพย์สุทธิ :     
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน   206,548,633.18 
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างกองทุนส ารองเลีย้งชีพ   
ก าไรสะสม     
     ก าไร(ขาดทุน) สุทธิระหวา่งงวด   3,381,900.54 
สินทรัพยสุ์ทธิ   209,930,533.72 

      
มูลค่าต่อหน่วย   10.1637 
จ านวนหน่วยลงทุน   20,654,863.32 

 
 
 
 
หมายเหตุ  งบดงักล่าวยงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
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งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัที ่16 ธันวาคม 2556 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2557 

 

รายได้จากการลงทุน     
          รายไดด้อกเบ้ีย   3,955,496.00 

                    รวมรายได ้   3,955,496.00 

ค่าใช้จ่าย     
          ค่าธรรมเนียมการจดัการ   407,927.92 

          ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์   35,693.78 

          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   101,981.99 

          ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ   42,209.52 

                    รวมค่าใชจ่้าย   587,813.21 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ   3,367,682.79 

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน   
      
      
          รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนทั้งส้ิน 14,217.75 

     รวมรายการก าไรจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไม่เกิดข้ึน 14,217.75 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 3,381,900.54 
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กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนีพ้ริวเิลจ 6 เอม็  1 
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 
ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2557  

 
   การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
หมายเหตุ  งบดงักล่าวยงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 

ผู้ออก
อัตรา

ดอกเบีย้

วันครบ

ก าหนด

จ านวนหน่วย มูลค่าตามราคาตลาด

(%) (บาท) (บาท)
พนัธบตัรและตราสารหน้ี รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน อายุคงเหลือน้อยกวา่ 1 ปี
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 1.98  05-มิ.ย.-14 700.00 699,848.14
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 699,848.14
ตั๋วแลกเงนิ
ธนาคารและสถาบันการเงนิ 39,946,489.75
บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ จ  ากดั 1979 4.30  13-มิ.ย.-14 40,000.00 39,946,489.75

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 89,775,934.80
บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จ  ากดั (มหาชน) 4.40  13-มิ.ย.-14 40,000.00 39,947,585.60
บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) 3.10  10-ต.ค.-14 10,000.00 9,889,359.60
บริษทั ไทยพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 4.90  13-มิ.ย.-14 40,000.00 39,938,989.60

พลังงาน 39,941,461.82
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 4.70  13-มิ.ย.-14 40,000.00 39,941,461.82

169,663,886.37               

ตั๋วสัญญาใช้เงนิ
บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 3.20  13-มิ.ย.-14 1.00 39,567,583.56                 

39,567,583.56                 

เงนิฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 97,815.44

97,815.44                        

รวมเงนิลงทุน ราคาทุน 210,029,133.51               

หนี้สินอื่น (98,599.79)                       

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 209,930,533.72               

จ านวนหน่วยลงทุน 20,654,863.3180             

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.1637

รวมตั๋วแลกเงนิ

รวมตั๋วสัญญาใช้เงนิ

รวมเงนิฝากธนาคาร
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอืน่ 
  

บริษทัท่ีใหผ้ลประโยชน์                      ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ ดา้นอ่ืนๆ** เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
 ดา้นขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน*   
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)  - เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  - เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)  - เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
ธนาคารกรุงไทย 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 

 

 *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 31 พฤษภาคม 2557 
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