
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2558 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพ่ือการเลี้ยงชีพเพ่ือการเลี้ยงชีพ  
  ((MM‐‐FFIIXX))  
  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  มกราคมมกราคม  22555588  ––  330 0 มิถุนายน มิถุนายน 25525588  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหน้ีเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหน้ีเพ่ือการเล้ียงชีพเพ่ือการเล้ียงชีพ  
 

  
  
สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนีเ้พื่อการเลี้ยงชพี 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพ่ือการเลี้ยงชีพ สําหรับระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 
2558 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของ
ท่าน โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -22--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหน้ีเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหน้ีเพ่ือการเล้ียงชีพเพ่ือการเล้ียงชีพ  
 

  
  
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรบัรอสําหรบัรอบหกเดือนบหกเดือน  ต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 มกราคมมกราคม  22555588  ถึงวันที่ถึงวันที่  3030  มิถุนมิถุนายนายน  22555588  

เศรษฐกิจโลกคร่ึงแรกของปี 2558 ยังคงขยายตัวได้ต่อเน่ือง แต่ประเทศเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ และ
จีน อีกทั้งประเทศตลาดเกิดใหม่ที่พ่ึงพิงการส่งออกสินค้าโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ต่างเผชิญกับภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้อัตราการขยายตัวโดยภาพรวมค่อนข้างต่ํากว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์โดยส่วน
ใหญ่ อย่างไรก็ตาม องค์กรการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ยังคงคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก
ในปี 2558 ที่ 3.5% (yoy) แม้ว่าจะปรับลดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ แต่ปรับเพ่ิมประมาณการของ
เศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนและญ่ีปุ่น ด้านอัตราเงินเฟ้อของโลกยังคงอยู่ในระดับต่ําตามภาวะราคานํ้ามันโลกที่ลดลงมา
มากจากภาวะอุปทานที่มากกว่าอุปสงค์ ทําให้การดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางของโลกโดยส่วนใหญ่
เป็นไปในทิศทางที่ผ่อนคลาย ซ่ึงเป็นปัจจัยส่วนหน่ึงที่เป็นบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก    

นโยบายการเงินของโลกยังอยู่ในทิศทางของการผ่อนคลายเป็นส่วนใหญ่ โดยธนาคารกลางของประเทศ
เศรษฐกิจหลักของโลก ได้แก่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางยุโรป และธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้
ในระดับต่ําที่อัตรา 0.0-0.25% ต่อปี 0.05% ต่อปี และ 0.0-0.1% ต่อปี ตามลําดับ นอกจากน้ี ธนาคารกลางของ
ประเทศจีนก็ปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายทั้งอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 1 ปี และ อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ 1 ปี ลงมาที่ 
2.25% ต่อปี และ 5.1% ต่อปี ตามลําดับ นอกจากอัตราดอกเบ้ียของประเทศสําคัญของโลกจะอยู่ในระดับต่ําแล้ว 
ธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางญ่ีปุ่นยังคงเดินหน้าดําเนินนโยบายการเงินรูปแบบพิเศษ โดยธนาคารกลางยุโรป
ใช้มาตรการเข้าซ้ือสินทรัพย์เพ่ิมเติม ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลในระดับ Investment Grade หน่วยงานราชการ ตราสาร
ของสถาบันอียู ABS และ Covered bond รวมวงเงิน 1.14 ล้านล้านยูโร หรือ 6 หม่ืนล้านยูโรต่อเดือน เร่ิมตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2558 ส้ินสุดกันยายน 2559 ส่วนประเทศญี่ปุ่นคงเป้าหมายฐานเงินที่ 80 ล้านล้านเยนเพ่ือเข้าซ้ือ
พันธบัตรรัฐบาล นอกจากน้ีธนาคารกลางประเทศจีนได้ปรับลดสัดส่วนกันสํารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR)  ลง 150 
bps ทําให้อัตรา RRR ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อยู่ที่ 18.5% ยกเว้นประเทศสหรัฐฯ ที่เตรียมปรับอัตราดอกเบี้ย
นโยบายให้กลับสู่ระดับปกติ 

เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 ขยายตัว 3.0% (yoy) ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 
ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงการคํานวณ GDP ใหม่ โดยปัจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจหลัก มาจาก การบริโภคภาคครัวเรือน 
การลงทุนของรัฐบาล และการส่งออกบริการ (ภาคการท่องเที่ยว) ที่ช่วยชดเชยการหดตัวของภาคการส่งออกสินค้า 
อย่างไรก็ตาม ทิศทางของการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 2 ปี 2558 ยังคงเป็นไปอย่างช้าๆ และคาดว่าจะ
ขยายตัวประมาณ 3.0-3.5% (yoy) จากปัจจัยสนับสนุน คือ การใช้จ่ายและการลงทุนของรัฐบาล และนักท่องเที่ยว
ระยะใกล้ที่เพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง ในขณะที่การใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน และการส่งออกสินค้ายังอ่อนแอ 
เน่ืองจาก ภาระหน้ีครัวเรือนที่อยู่ในเกณฑ์สูง อัตราการใช้กําลังการผลิตในระดับต่ํา นักลงทุนรอความชัดเจนของการ
ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าของโลกและการชะลอตัวของประเทศ
เศรษฐกิจคู่ค้า ในส่วนของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ํา โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558 อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปหดตัว -0.94 % (yoy) จากฐานการคํานวณในปีก่อนและราคานํ้ามันที่ลดลงอย่างมาก ด้านอัตราเงินเฟ้อฟ้ืนฐาน
ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 ขยายตัว 1.14% (yoy) สะท้อนว่าราคาสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับนํ้ามันยังไม่ได้ลดลงมาก 
ภายใต้แรงกดดันเงินเฟ้อในระดับต่ํา แต่แนวโน้มการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจต่ํากว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินไว้  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -33--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหน้ีเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหน้ีเพ่ือการเล้ียงชีพเพ่ือการเล้ียงชีพ  
 

  
  

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และแรงกระตุ้นจากภาคการคลังยังต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผลต่อเศรษฐกิจชัดเจน 
ดังน้ัน  คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 คร้ัง  รวมเป็นจํานวน 0.50% 
มาที่ 1.50% ต่อปี เพ่ือสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

ด้านเงินทุนไหลเข้า ทิศทางเงินทุนกลับชะลอการไหลเข้า เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการคาดการณ์การปรับขึ้น
ดอกเบ้ียนโยบายสหรัฐฯที่อาจเกิดขึ้นในภายในปี 2558 

ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหน้ีไทย พบว่าเส้นอัตราผลตอบแทน ปรับตัวลดลงในช่วงอายุคงเหลือต่ํา
กว่า 10 ปี โดยอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะส้ันปรับตัวลดลงในอัตราที่มากกว่าอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้
ระยะยาว โดยปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการเคล่ือนไหวตลาดมีดังน้ี 1) การปรับลดของดอกเบ้ียนโยบายไทย 2 คร้ัง จาก
ระดับส้ินปี 2557 ที่ 2.00% มาอยู่ที่ระดับ 1.50% ในเดือนมีนาคม และ เมษายน 2558 ที่ผ่านมา เพ่ือช่วยพยุงความ
เช่ือม่ันทางเศรษฐกิจ เน่ืองด้วยการฟ้ืนตัวอันล่าช้าของเศรษฐกิจไทย 2) ความผันผวนของราคาพลังงานและการ
คาดการณ์โอกาสการปรับดอกเบ้ียนโยบายสหรัฐฯ ภายในปีน้ี ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนตราสารหน้ีระยะยาวปรับ
ลดลงไม่มากนัก  
 อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหน้ีเพ่ือการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก 
ตราสารแห่งหน้ีหรือตราสารทางการเงิน โดยเน้นถือครองตราสารหน้ีทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชนท่ีมีความม่ันคงสูง 
และพยายามรักษาอายุเฉล่ียของกองทุน (Duration) ไม่เกิน 2.50 ปี จึงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาด
ค่อนข้างน้อย 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((3300  มิถุนายนมิถุนายน  22558558))  

    หลักทรัพย์     มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
          (บาท)   
ตราสารหนี้ซ่ึงจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 96,565,573.21 89.54 
พันธบัตรรัฐบาล 

อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี 15,122,066.13 14.02 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 27,182,556.70 25.20 
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี 5,341,787.25 4.95 
พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 

อายุคงเหลือ 1-3 ปี 411,895.75 0.38 
หุ้นกู้ 

Rate AAA 2,149,318.97 1.99 
Rate AA+ 305,910.37 0.28 
Rate AA 719,799.93 0.67 
Rate AA- 1,964,961.22 1.82 
Rate A+ 20,815,767.55 19.30 
Rate A 12,088,903.18 11.21 
Rate A- 10,462,606.16 9.70 

เงินฝากธนาคาร     16,959,823.09 15.73 
ทรัพย์สินอื่น     6,433,592.47 5.97 
หนี้สินอื่น     (12,111,333.17) (11.23) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     107,847,655.60 100.00 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     13.1118 บาท 

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธกีารคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน (AIMC) 
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คําอธบิายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้คําอธบิายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้  

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํ่าท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดและ
ได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

AA มีความเสี่ยงตํ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 

A มีความเสี่ยงในระดับตํ่า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชําระหนี้
ท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสงูกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่ากว่าระดับปานกลาง และ
จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ค่อนข้างชัดเจน ซ่ึงอาจส่งผลให้
ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงท่ีสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกําหนดอย่าง
ชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมาก จึงจะมีความสามารถใน
การชําระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพ่ือจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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ผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมผลการดําเนนิงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนนิงานย้อนหลัง 
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 

3 เดือน 
(31 มี.ค. 58) 

6 เดือน 
(30 ธ.ค. 57) 

1 ปี 
(30 มิ.ย. 57) 

3 ปี 
(29 มิ.ย. 55) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี  
ตราสารหนี้เพือ่การเลีย้งชพี 0.76 1.68 3.54 3.12 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) -0.05 1.05 4.45 1.29 

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) ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกินหนึ่งปีนั้นแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
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รายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนรายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน  

ณ วันที่ณ วันที่  30 30 มิถุนายนมิถุนายน  22558558  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 47,646,410.08 44.18 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ    

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 21,789,297.48 20.20 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) 44,089,688.74 40.88 

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

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

ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้คํ้า/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ
กําหนด 

อันดับความ
น่าเช่ือถือ 

 มูลค่าหน้าตั๋ว  
(บาท) 

 มูลค่าตามราคาตลาด  
(บาท) 

    ผู้สลกัหลัง   TRIS FITCH 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง - 13 มิ.ย. 62 - -    7,000,000.00             7,476,320.32  
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง - 17 ธ.ค. 64 - -    7,200,000.00             7,645,745.81  
พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 16 ก.ค. 58 - -  11,000,000.00           10,993,313.66  
พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23 ก.ค. 58 - -  12,000,000.00           11,989,413.18  
พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 2 ก.ค. 58 - -    4,200,000.00             4,199,829.86  
พันธบัตรธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 17 ก.ย. 61 - -    5,000,000.00             5,341,787.25  
พันธบัตรบรรษัท
ตลาดรองสินเช่ือท่ี
อยู่อาศัย 

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่
อาศัย - 5 ส.ค. 59 AA- -       400,000.00                411,895.75  

หุ้นกู ้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - 27 ก.พ. 61 - AAA       700,000.00                720,430.17  
หุ้นกู ้ The Bonds of Woori Bank - 28 มี.ค. 59 - AAA    1,400,000.00             1,428,888.80  
หุ้นกู ้ บมจ.ไทยโอริกซ์ลสีซ่ิง - 3 เม.ย. 61 AA+ -       300,000.00                305,910.37  
หุ้นกู ้ บมจ.อีซ่ี บาย - 12 มี.ค. 61 - AA       700,000.00                719,799.93  
หุ้นกู ้ บมจ.กรุงเทพดสุิตเวชการ  - 10 พ.ค. 63 AA- -       730,000.00                777,675.85  
หุ้นกู ้ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา - 29 เม.ย. 59 AA- -    1,000,000.00             1,022,893.20  
หุ้นกู ้ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา - 12 ต.ค. 59 AA- -       100,000.00                102,872.88  
หุ้นกู ้ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา - 1 มิ.ย. 60 AA- -         36,000.00                  61,519.29  
หุ้นกู ้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร - 3 ส.ค. 62 A+ -       700,000.00                766,884.07  
หุ้นกู ้ บมจ.ซีพ ีออลล ์ - 31 ต.ค. 59 - A+    2,700,000.00             2,789,558.81  
หุ้นกู ้ บมจ.ซีพ ีออลล ์ - 27 มี.ค. 62 - A+       600,000.00                633,162.11  
หุ้นกู ้ บมจ.ซีพ ีออลล ์ - 22 ส.ค. 62 - A+       200,000.00                210,548.71  
หุ้นกู ้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร - 3 พ.ย. 60 A+ -    1,000,000.00             1,065,418.78  
หุ้นกู ้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส ์ - 2 เม.ย. 61 A+ -    2,400,000.00             2,456,639.18  
หุ้นกู ้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร - 13 พ.ค. 66 A+ -    1,500,000.00             1,527,043.29  
หุ้นกู ้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส์ - 19 ต.ค. 59 A+ -    3,380,000.00             3,518,370.47  
หุ้นกู ้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส ์ - 6 ต.ค. 60 A+ -       200,000.00                208,515.27  
หุ้นกู ้ บจก.นํ้าตาลมิตรผล - 31 ต.ค. 64 A+ -       890,000.00                999,886.13  
หุ้นกู ้ บมจ.ไมเนอร ์อินเตอร์เนช่ันแนล - 18 มี.ค. 61 A+ -       600,000.00                643,474.63  
หุ้นกู ้ บมจ.ทุนธนชาต - 15 พ.ย. 61 A+ -       400,000.00                430,249.76  
หุ้นกู ้ บจก.นํ้าตาลมิตรผล - 17 ต.ค. 61 A+ -    1,970,000.00             2,117,049.92  
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ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้คํ้า/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ
กําหนด 

อันดับความ
น่าเช่ือถือ 

 มูลค่าหน้าตั๋ว  
(บาท) 

 มูลค่าตามราคาตลาด  
(บาท) 

    ผู้สลกัหลัง   TRIS FITCH 
หุ้นกู ้ บมจ.ซีพ ีออลล ์ - 27 มี.ค. 60 - A+       900,000.00                927,304.93  
หุ้นกู ้ บมจ.การบินไทย - 28 ธ.ค. 59 A+ -    1,500,000.00             1,530,701.06  
หุ้นกู ้ บมจ.การบินไทย - 11 ต.ค. 60 A+ -       500,000.00                519,492.77  
หุ้นกู ้ บมจ.ไมเนอร ์อินเตอร์เนช่ันแนล - 21 ธ.ค. 60 A+ -       450,000.00                471,467.66  
หุ้นกู ้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย - 12 ต.ค. 62 - A    1,250,000.00             1,342,284.04  
หุ้นกู ้ บมจ.เบทาโกร - 11 เม.ย. 61 A -       269,000.00                283,663.71  
หุ้นกู ้ บมจ.เบทาโกร - 7 มี.ค. 61 A -       350,000.00                370,384.70  
หุ้นกู ้ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ - 6 มี.ค. 63 A -       230,000.00                246,960.21  
หุ้นกู ้ บมจ.เหมราชพัฒนาท่ีดิน - 21 ก.ค. 60 A -    1,320,000.00             1,403,271.22  
หุ้นกู ้ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ - 10 ต.ค. 59 A -    1,000,000.00             1,033,847.61  
หุ้นกู ้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท - 10 พ.ย. 58 A -       600,000.00                608,327.14  
หุ้นกู ้ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา - 3 ก.ย. 59 A -    1,000,000.00             1,028,483.42  
หุ้นกู ้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท - 17 มิ.ย. 60 A -       400,000.00                411,878.75  
หุ้นกู ้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท - 31 ม.ค. 60 A -       100,000.00                103,246.15  
หุ้นกู ้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท - 15 พ.ค. 61 A -    3,060,000.00             3,210,271.65  
หุ้นกู ้ บมจ.ศุภาลัย - 3 พ.ค. 61 A -       870,000.00                911,731.41  
หุ้นกู ้ บมจ.นํ้าตาลขอนแก่น - 13 มี.ค. 63 A -       600,000.00                614,642.98  

หุ้นกู ้
บมจ.ไทคอน อินดสัเทรียล  
คอนเน็คช่ัน - 17 ม.ค. 60 A -       200,000.00                208,456.72  

หุ้นกู ้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท - 17 มี.ค. 61 A -       300,000.00                311,453.47  
หุ้นกู ้ บมจ.เอพ ี(ไทยแลนด์) - 7 ก.ย. 58 A- -    1,500,000.00             1,512,645.99  
หุ้นกู ้ บมจ.บางจากปิโตรเลียม - 11 เม.ย. 60 A- -       500,000.00                515,331.74  
หุ้นกู ้ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส ์ - 27 ก.พ. 60 A- -       300,000.00                312,962.11  
หุ้นกู ้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน - 15 ส.ค. 59 A- -       600,000.00                620,633.49  
หุ้นกู ้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน - 7 ธ.ค. 59 A- -    2,540,000.00             2,655,861.44  
หุ้นกู ้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน - 20 ก.พ. 60 A- -       800,000.00                832,549.29  
หุ้นกู ้ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส ์ - 9 พ.ค. 61 A- -       420,000.00                441,631.05  
หุ้นกู ้ บมจ.เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป - 10 ส.ค. 60 A- -       340,000.00                359,611.82  
หุ้นกู ้ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส ์ - 8 ส.ค. 62 A- -       100,000.00                106,114.60  
หุ้นกู ้ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส ์ - 20 ก.พ. 61 A- -    3,000,000.00             3,105,264.63  
เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี - - - - -                 10,792.46  
เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย   - - - - -            7,856,096.73  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - - - - -            9,092,933.90  
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม ((PPoorrttffoolliioo  TTuurrnnoovveerr  RRaattiioo::  PPTTRR))**  

ระหว่างระหว่างวันที่วันที่  11  มกราคม มกราคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 มิถุนายน มิถุนายน 25582558  

 PTR  =  2.7834 เท่า    

* ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซ่ึงคํานวณจากมูลค่าท่ีต่าํกวา่ระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรัพย์สนิ ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา 
หารด้วยมลูค่าทรพัย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกัน  

  
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่11  มกราคม มกราคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 มิถุนายน มิถุนายน 25582558  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 422 0.40 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1 11 0.01 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 70 0.07 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าประกาศแจง้ความ 1 50 0.05 
ค่าสอบบัญช ี 18 0.02 
ค่าธรรมเนียมบริหารงานท่ัวไป 1 56 0.05 
ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 1 21 0.02 
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย 1 11 0.01 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 659 0.62 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน ((SSoofftt  CCoommmmiissssiioonn))  

ด้วยบรษิัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จดัการกองทุน ได้รับขอ้มูลสารสนเทศ
เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บรกิาร อันเนือ่งมาจากการใช้บรกิารของบุคคลดงักล่าว อาทิเชน่ บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงนิและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม 
และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจทีจ่ะทําการลงทุน รวมถงึขอ้มูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้รว่ม company visit เป็นต้น 
เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มกีารวิเคราะหก์ารลงทุนที่เหมาะสม  ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ  (Quantitative)  เช่น  การ
วิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น  และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษทัของผู้ออก
ตราสารที่กองทนุจะไปลงทุน เป็นต้น รวมถงึเพื่อกําหนดระดบัความเส่ียงของตราสาร การวเิคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่า
จะได้รับการสรา้งกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทุน  จึง
ขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บรกิาร ดงันี้ 
1. บมจ.หลักทรพัย์ เอเซีย พลัส  20. บมจ.หลักทรพัย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 
2. ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา 21. บมจ.หลักทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
3. บมจ.หลักทรพัย์ บัวหลวง 22. บมจ.หลักทรพัย์ โนมูระ 
4. บล.บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรกีริน (ประเทศไทย) 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) 
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 บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจไดร้บัอภินันทนาการอื่น 
ซึ่งอาจเป็นบริการหรอืทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว 
อาทิเช่น การจดัสัมมนาเพื่อใหข้้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดินทางไปศึกษาวิธีปฏิบัติงานอนัเป็นประโยชนต์่อการบริหาร
จัดการกองทุน การจดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่ือสาร และอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่ป็นเครื่องมือ
ในการส่งขอ้มูลการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติต่างๆ เป็นต้น อันเป็นประโยชน์ที่มี
มูลค่าในทางเศรษฐกิจตอ่กองทุน  จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ 
ที ่

รายช่ือผู้ให้บริการ 
 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 
ประโยชน์ในการรับสิทธ ิ

1 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากดั Conference ได้รับขอ้มูลเพื่อนํามาใช้ในการลงทุน 
ในตลาด Asia 

2 บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด Group 
presentation 

ได้รับขอ้มูลเพื่อนํามาใช้ในการลงทุน 
ในตลาด Asia+Asean 

3 บมจ.หลักทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) 

Small group ได้รับขอ้มูลเพื่อนํามาใช้ในการลงทุน 
ในตลาด Asean และข้อมูลประกอบ 
การตดัสินใจในบริษทัจดทะเบยีน 

4 บมจ.หลักทรพัย์ โนมูระ Small group ได้รับขอ้มูลเพื่อนํามาใช้ในการลงทุน 
ในตลาด Asean 

5 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากดั Conference ได้รับขอ้มูลประกอบการพิจารณา 
การลงทุนใน FX 

6 บมจ.หลักทรพัย์ ธนชาต Conference ได้รับขอ้มูลประกอบการลงทุน 
ในหุ้นกลุ่มธนาคาร 
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งบดุลงบดุล  

ณ วันที่ณ วันที่  30 30 มิถุนายนมิถุนายน  25582558  
หน่วย  :  บาท 

สินทรัพย์ 
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม   96,125,865.27 

(ราคาทุน  94,922,591.81 บาท )  
เงินฝากธนาคาร  16,929,945.90 
ลูกหนี้ 

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 490,457.78 
จากการขายเงินลงทุน 6,408,644.82 
จากการขายหน่วยลงทุน 1,000.00 
ลูกหนี้อ่ืน 3,075.00 
รวมสินทรัพย์ 119,958,988.77 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 11,989,902.60 
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 10,000.00 
เงินปันผลค้างจ่าย 0.00 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 111,430.57 

รวมหนี้สิน 12,111,333.17 
สินทรัพย์สุทธิ 107,847,655.60 

สินทรัพย์สุทธิ: 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  82,252,372.68 
กําไรสะสม 

บัญชีปรับสมดุล 5,562,007.98 
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน  20,033,274.94 

สินทรัพย์สุทธิ 107,847,655.60 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)                  13.1118  
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)        8,225,237.2675  

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหรบัรอบระยะเวลาสําหรบัรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 1 1 มกรามกราคมคม  22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3030  มิถุนายนมิถุนายน  25582558  ((งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  
หน่วย  :  บาท 

รายได้จากการลงทุน 
รายได้จากเงินปันผล 0.00 
รายได้ดอกเบี้ย 1,842,567.90 
รายได้อ่ืน 3,075.00 

รวมรายได้ 1,845,642.90 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 422,432.98 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 11,264.89 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 56,324.45 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 367,070.86 

รวมค่าใช้จ่าย 857,093.18 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 988,549.72 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
กําไร (ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 501,656.45 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น 266,770.38 

รวมกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม่เกิดขึ้น 768,426.83 
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 1,756,976.55 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 330 0 มิถุนายนมิถุนายน  25255858  

      

จํานวน
หน่วย 

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละ
มูลค่า 

เงินลงทุน 
พันธบัตร 

พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ครั้งท่ี 13 LB196A 7,000 7,462,943.60 7.76 
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งท่ี 4 LB21DA 7,200 7,635,665.81 7.94 
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2552 ครั้งท่ี 18 GHB189A 5,000 5,283,705.05 5.50 
พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ครั้งท่ี 1/2558 ชุดท่ี 2 SMCT168A 400 405,975.75 0.42 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 3/364/57 CB15702A 4,200,000 4,199,829.86 4.37 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 15/91/58 CB15716B 11,000,000 10,993,313.66 11.44 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 3/182/58 CB15723A 12,000,000 11,989,413.18 12.47 

หุ้นกู ้
หุ้นกู้ไมด่้อยสิทธิ และไม่มปีระกันของ บมจ. เอเช่ียน พร็อพเพอรต์ี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งท่ี 4/2554  AP159A   1,500 1,508,059.69 1.57 
หุ้นกู้ไมม่ีประกันของ บมจ. กรงุเทพดุสิตเวชการ ครั้งท่ี 2/2556 ชุดท่ี 1  BDMS205A 730 773,318.25 0.80 
หุ้นกู้ของ บมจ. ทางดว่นกรุงเทพ ครั้งท่ี 2/2555  BECL16OA 1,000 1,024,681.58 1.07 
หุ้นกู้ของ บมจ. ทางดว่นกรุงเทพ ครั้งท่ี 1/2556 ชุดท่ี 3 BECL203A 230 243,745.76 0.25 
หุ้นกู้ของ บมจ. เบทาโกร ครั้งท่ี 1/2556  BTG183A  350 365,846.40 0.38 
หุ้นกู้ของ บมจ. เบทาโกร ครั้งท่ี 2/2556 ชุดท่ี 2  BTG184A  269 281,252.00 0.29 
หุ้นกู้ของ บมจ. โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา ครั้งท่ี 1/2557  CENT169B 1,000 1,017,634.10 1.06 
หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล ์ครั้งท่ี 1/2556 ชุดท่ี 5  CPAL16OB 2,700 2,770,754.98 2.88 
หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล ์ครั้งท่ี 1/2557 ชุดท่ี 5  CPAL173B 900 918,546.57 0.96 
หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล ์ครั้งท่ี 1/2557 ชุดท่ี 6  CPAL193B 600 626,376.36 0.65 
หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล ์ครั้งท่ี 2/2557 ชุดท่ี 6  CPAL198B 200 207,544.60 0.22 
หุ้นกู้ บมจ. เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งท่ี 2/2553 ชุดท่ี 2  CPF17NA  1,000 1,058,953.03 1.10 
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งท่ี 2/2555 ชุดท่ี 1  CPF198A  700 754,537.22 0.78 
หุ้นกู้ บมจ. เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งท่ี 1/2558 ชุดท่ี 2  CPF235A  1,500 1,519,028.77 1.58 
หุ้นกู้ของ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ครั้งท่ี 2/2554  CPN164A  1,000 1,016,075.39 1.06 
หุ้นกู้ของ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ครั้งท่ี 3/2554 ชุดท่ี 1  CPN16OA  100 103,009.10 0.11 
หุ้นกู้ชนิดทยอยชําระคืนเงินต้น ของ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ครั้งท่ี 1/2555 CPN176A  60 61,309.70 0.06 
หุ้นกู้ของ บมจ. อซ่ีี บาย ครั้งท่ี 1/2558 ชุดท่ี 1  EB183A   700 712,200.23 0.74 
หุ้นกู้ของ บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส ์  ครั้งท่ี 1/2557  GOBL172A 300 309,038.27 0.32 
หุ้นกู้ไมด่้อยสิทธแิละไม่มีประกันของ บมจ. เหมราชพัฒนาท่ีดิน    
ครั้งท่ี 4/2553  HEMR177A 1,320 1,404,790.12 1.46 
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จํานวน
หน่วย 

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละ
มูลค่า 

เงินลงทุน 
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งท่ี 1/2554 ชุดท่ี 4  IVL16OB  3,380 3,486,598.47 3.63 
หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน   ครั้งท่ี 2/2556  KK168A   600 612,004.01 0.64 
หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน   ครั้งท่ี 6/2554  KK16DA   2,540 2,647,343.75 2.75 
หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน   ครั้งท่ี 1/2557  KK172A   800 821,696.03 0.85 
หุ้นกู้ไมม่ีประกันของ บมจ. นํ้าตาลขอนแก่น   ครั้งท่ี 1/2558  KSL203A  600 608,350.38 0.63 
หุ้นกู้ไมด่้อยสิทธิ และไม่มปีระกันของ บมจ. แลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์   
ครั้งท่ี 5/2557  LH17OA   200 206,865.95 0.22 
หุ้นกู้ไมด่้อยสิทธิ และไมม่ปีระกันของ บมจ. แลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์   
ครั้งท่ี 2/2558 ชุดท่ี 1  LH184A   2,400 2,440,010.13 2.54 
หุ้นกู้ของ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ครั้งท่ี 1/2555 MAJO178A 340 357,383.66 0.37 
หุ้นกู้ของ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล ครั้งท่ี 2/2555  MINT17DB 450 470,949.85 0.49 
หุ้นกู้ของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล ครั้งท่ี 1/2554  MINT183A 600 635,586.68 0.66 
หุ้นกู้ของ บจก. นํ้าตาลมิตรผล จาํกดั ครั้งท่ี 3/2556 ชุดท่ี 2  MPSC18OA 1,970 2,098,712.73 2.18 
หุ้นกู้ของ บจก.นํ้าตาลมิตรผล จํากัด ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 5  MPSC21OA 890 991,631.81 1.03 
หุ้นกู้ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ครั้งท่ี 2/2553 ชุดท่ี 2  PS15NA   600 604,950.70 0.63 
หุ้นกู้ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ครั้งท่ี 1/2557  PS171A   100 102,604.07 0.11 
หุ้นกู้ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ครั้งท่ี 2/2557 ชุดท่ี 1  PS176A   400 411,324.89 0.43 
หุ้นกู้ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ครั้งท่ี 2/2557 ชุดท่ี 2  PS183A   300 311,016.21 0.32 
หุ้นกู้ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ครั้งท่ี 1/2556 ชุดท่ี 2  PS185A   3,060 3,194,549.95 3.32 
หุ้นกู้ไมด่้อยสิทธแิละไม่มีประกันของ บมจ. ควอลิตี้เฮา้ส ์ครั้งท่ี 1/2558  QH182A   3,000 3,071,025.18 3.19 
หุ้นกู้ไมด่้อยสิทธิ และไม่มปีระกันของ บมจ. ควอลิตี ้เฮ้าส ์   
ครั้งท่ี 1/2556 ชุดท่ี 2  QH185A   420 439,094.02 0.46 
หุ้นกู้ของ บมจ. ควอลิตี ้เฮ้าส ์ครั้งท่ี 4/2557  QH198A   100 104,398.60 0.11 
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งท่ี 3/2555  SCC19OA  1,250 1,330,229.24 1.38 
หุ้นกู้ของ บมจ. ศุภาลัย ครั้งท่ี 1/2556 ชุดท่ี 2  SPLI185A 870 905,937.44 0.94 
หุ้นกู้ บมจ. ทุนธนชาต ครั้งท่ี 3/2556  TCAP18NA 400 427,828.94 0.45 
หุ้นกู้ของ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรยีล คอนเน็คช่ัน ครั้งท่ี 1/2557 ชุดท่ี 1  TICO171B 200 204,939.73 0.21 
หุ้นกู้มีประกันของ บจก. ไทยโอริกซ์ลีสซ่ิง จํากัด ครั้งท่ี 1/2558 ชุดท่ี 1  TOLC184A 300 303,869.47 0.32 
The Bonds of Woori Bank No. 1/2556 Series 1  WOOR163A 1,400 1,415,916.75 1.47 
หุ้นกู้ของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม ครั้งท่ี 1/2557 ชุดท่ี 1 BCP174A 500 515,280.64 0.54 
หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ครั้งท่ี 1/2558 ชุดท่ี 2  BAY182A 700 713,557.51 0.74 
หุ้นกู้ บมจ. การบนิไทย ครั้งท่ี 2/2554  THAI16DA 1,500 1,530,170.93 1.59 
หุ้นกู้ บมจ. การบนิไทย ครั้งท่ี 3/2555 ชุดท่ี 1  THAI17OA 500 514,488.52 0.54 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน  94,922,591.81  บาท)     96,125,865.27 100.00 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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รายงารายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องนข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  

สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่ต้ังแต่วันที ่1 1 มกราคม มกราคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 มิถุนายน มิถุนายน 25582558  

รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม 
- ไม่มีข้อมูลรายงาน - 

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

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชี  

สําหรบัรอบสําหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ระยะเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที ่ต้ังแต่วันที ่1 1 มกราคม มกราคม 22555588  ถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 30 มิถุนายน มิถุนายน 25582558  

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
รายรายชื่อผู้จัดการกองทุนชื่อผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันที่วันที่  30 30 มิถุนายนมิถุนายน  22555588  

ผู้จัดการกองทุน 
ผู้จัดการกองทนุในส่วนตราสารหน้ีในประเทศ คุณพิพัฒน์  นรานันทน์ 
 คุณจริยา  พิมลไพบูลย์ 
 คุณรุ่งโรจน์  นิลนพคุณ 

  





      
  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ช้ันจี และชั้น 21-23  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0-2649-2000  โทรสาร 0-2649-2100     

www.mfcfund.com 

เพื่อนสนิททางการลงทุน 
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