
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2557 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์            
  ((MM--PPRROOPPEERRTTYY))  
  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  ตุลาคม ตุลาคม 2557 2557 ––  3131  มีนาคม มีนาคม 25525588  
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด ์สําหรบัระยะเวลาบัญชตีั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 
มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของ
ท่าน โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -22--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์  
 

  

  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอสําหรับรอบหกเดือนบหกเดือน  ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 11  ตุลาคม ตุลาคม 25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  3131  มีนาคมมีนาคม  22555588  

 ในรอบบัญชีของกองทุน นับต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
(SETPFREIT Total Return Index) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.93% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ท่ี 9.778 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาเดียวกันท่ีปรับตัวลดลง 5.03% ด้วยมูลค่าซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวันท่ี 43,596 ล้านบาท มีกองทุนอสังหาริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท้ังสิ้น 55 กองทุน โดยมี
มูลค่าตลาดอยู่ท่ี 321,280 ล้านบาท โดยกองทุนฯ 10 อันดับแรกคิดเป็น 66.58% ของมูลค่าตลาดท้ังหมด 

 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สร้างผลตอบแทนประมาณ 0.93% 
(สําหรับระยะเวลา 6 เดือน) โดยเป็นผลขาดทุนจากการปรับตัวลงของราคา (Capital Gain/Loss) 2.27% และ
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 3.19% ซึ่งสอดคล้องไปกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ทําให้นักลงทุนมี
ความมั่นใจในศักยภาพในการสร้างรายได้ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการ
จ่ายเงินปันผลของกองทุนฯ  
 
แนวโน้มของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

� ปัจจัยบวก 

� สภาพคล่องในระดับสูงและอัตราดอกเบ้ียท่ีทรงตัวในระดับตํ่า โดยอัตราดอกเบ้ียนโยบายปัจจุบันท่ี
ร้อยละ 1.5 และดัชนีผลตอบแทนรวมพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ท่ีร้อยละ 2 จึงทําให้อัตราการ
จ่ายเงินปันผล (Gross dividend yield) ของกองทุนฯท่ีอยู่ในช่วงร้อยละ 7-8 ยังคงมีความน่าสนใจ 

� ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ /REITs ท่ีเติบโตขึ้นโดยปัจจุบันมีมูลค่าตลาดสูงถึง 321,280 ล้าน
บาท จะช่วยส่งเสริมการลงทุนท้ังในแง่สภาพคล่องและการกระจายความเสี่ยงท่ีดีขึ้นในแง่ของ
ประเภทสินทรัพย์ แหล่งท่ีมาของรายได้ และสถานท่ีต้ังของทรัพย์สิน  

� การลงทุนภาคเอกชนยังคงเติบโตได้ โดยเฉพาะการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ 
(Foreign Direct Investment) เพื่อขยายฐานการผลิต และการย้ายฐานการผลิต โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนท่ีเกี่ยวข้อง จึงส่งผลดีโดยตรงต่อความต้องการในโรงงานและ
คลังสินค้าให้เช่า 

� อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโน้มดีขึ้น โดยการเติบโตของจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามา
ในประเทศไทยในระดับ 10% ต่อปี ในอีก 3 ปีข้างหน้า ส่งผลดีโดยตรงต่อกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับโรงแรม สนามบิน และระบบขนส่งมวลชน 

� ปัจจัยลบ 

� ในระยะปานกลาง การปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อาจส่งผลให้ Yield 
gap แคบลง และไม่ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -33--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์  
 

  

  
� ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในแง่ค่าใช้จ่ายในการแปลงสภาพไปเป็นกองทรัสต์เพื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

� ความเสี่ยงของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในแง่ของการก่อหน้ีท่ีสูงขึ้น และสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีท่ีลดลงสําหรับนักลงทุนบางประเภท 

� แนวโน้มการจัดต้ังกองทุน REITs และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีเพิ่มสูงขึ้นอาจทําให้เป็นข้อจํากัด
ในแง่อุปสงค์ของเงินลงทุน 

� ค่าเงินบาทท่ีมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอาจทําให้การลงทุนในกองทุนฯท่ีอ้างอิงกับเงินปันผลมีความ
น่าสนใจลดลงสําหรับนักลงทุนต่างชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -44--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์  
 

  
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((3311  มีนาคมมีนาคม  22558558))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2,538,880,842.40 97.86 

หุ้นสามัญ     6,298,159.50 0.24 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 บมจ. เซ็นทรลัพัฒนา CPN 61,300 2,620,575.00 0.10 
 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท PS 84,600 2,453,400.00 0.09 
 บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน WHA 38,863 1,224,184.50 0.05 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์     2,532,582,682.90 97.62 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN  
รีเทล โกรท CPNRF 2,264,601 519,460,076.10 20.02 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า 
เทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท TLGF 1,827,919 429,676,906.50 16.56 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน TFUND 3,331,577 343,315,243.10 13.23 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมยุ SPF 8,252,800 313,948,160.00 12.10 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส ์ QHPF 4,854,516 138,146,998.80 5.32 
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์อิมแพ็คโกรท IMPACT 2,679,400 131,865,760.00 5.08 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพารค์โลจสิติคส ์ TLOGIS 785,082 131,578,000.40 5.07 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดุสติธาน ี DTCPF 2,590,900 101,356,745.00 3.91 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ERWPF 9,850,500 93,579,750.00 3.61 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล  
รีเทล โกรท CRYSTAL 9,224,200 88,552,320.00 3.41 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์  
ซีนีเพล็กซ ์ไลฟ์สไตส ์ MJLF 4,819,900 59,766,760.00 2.30 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
ซ.ีพี.ทาวเวอร ์โกรท CPTGF 5,598,100 52,062,330.00 2.01 
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์และ 
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์ทคอน TREIT 3,986,500 40,662,300.00 1.57 
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์และ 
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท WHART 3,986,500 40,263,650.00 1.55 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
ฟิวเจอร์พาร์ค FUTUREPF 1,062,830 18,174,393.00 0.70 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -55--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์  
 

 
 
    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดับบลิว
เอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด ์ WHAPF 1,280,297 12,802,970.00 0.49 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอม
เมอร์เชียล โกรท CPNCG 1,026,100 10,568,830.00 0.41 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร SSPF 1,283,300 6,801,490.00 0.26 

เงินฝากธนาคาร     62,389,031.87 2.40 

ทรัพย์สินอื่น     4,704,928.37 0.18 

หนี้สินอืน่     (11,658,045.97) (0.45) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ     2,594,316,756.67 100.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     20.3693 บาท 

หมายเหต:ุ บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -66--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์  
 

 
 

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนินงานสิ้นสุด  
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 

3 เดือน 
(1 ม.ค. 58) 

6 เดือน 
(1 ต.ค. 57) 

1 ปี 
(1 เม.ย. 57) 

3 ปี 
(1 เม.ย. 55) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี  
พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด ์ 2.95 0.55 9.39 11.52 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) 0.08 -2.56 1.34 5.45 

หมายเหตุ: 
(1) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(2) ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกินหนึ่งปีน้ันแสดงเป็นผลตอบแทนต่อป ี

- กองทุนเปดิเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรต์ีเ้วลท์ ฟันด ์มไิด้รบัการรับรองหรอืสนับสนุน หรือส่งเสริมการขายหรือเก่ียวข้องในทางใดๆ 
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) และตลาดหลักทรพัย์ไมไ่ด้ให้คาํรับรอง รบัประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง
หรือปริยายในการใช้ SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย”์) ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพย์เปน็ผู้จัดทําและคํานวณ
ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรพัย์ โดยตลาดหลักทรัพยไ์มร่ับผดิชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลใดจาก
การใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพยไ์ม่รับผิดชอบในความผิดพลาดท่ีเกิดจากการคํานวณดัชนี
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย ์

- “SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)  
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนรายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 31 31 มีนาคมมีนาคม  22558558  

  กลุ่มของตราสาร มลูค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ    
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 62,389,031.87 2.40 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) - - 

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

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

  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้ค้ํา/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ 
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว 

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 

  ผู้สลักหลัง  TRIS FITCH (บาท) (บาท) 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ - -  AA-  - -  12,153,924.02  

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบ ี - -  AAA  - -  50,235,107.85  
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ตารางรายละเอีตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 1 ตุลาคมตุลาคม  22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 3131  มีนาคมมีนาคม  25582558  

 ชื่อบริษัท 
ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป 235,421.70 70.68 

2 บล. ไทยพาณิชย ์ 75,286.84 22.60 

3 บล. ทรินิตี้ จํากัด 7,894.77 2.37 

4 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) 5,679.03 1.70 

5 บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย) 3,431.25 1.03 

6 บมจ. หลักทรัพย ์ภัทร 2,772.70 0.83 

7 บมจ.หลักทรัพย ์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 2,598.96 0.78 

8 บมจ.หลักทรัพย ์ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) 7.10 0.00 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 333,092.32 100.00 

  
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม ((PPoorrttffoolliioo  TTuurrnnoovveerr  RRaattiioo::  PPTTRR))**  

ระหว่างระหว่างวันท่ีวันท่ี  1 1 ตุลาคม ตุลาคม 22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 31 31 มีนาคม มีนาคม 25582558  

 PTR  =  0.0733 เท่า    

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซ่ึงคํานวณจากมูลค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่าง

ผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา 
หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน  
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 1 ตุลาคม ตุลาคม 22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 31 31 มีนาคม มีนาคม 25582558  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 5,760 0.22 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1 288 0.01 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 1,440 0.05 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าประกาศแจ้งความ 1 26 0.00 

ค่าสอบบัญชี 31 0.00 

ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร  1 94 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 7,639 0.29 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหนา้ซื้อขายหลักทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย ์
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ((SSoofftt  CCoommmmiissssiioonn))  

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม 
และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะทําการลงทุน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้ร่วม company visit เป็นตน้ 
เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม  ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ  (Quantitative)  เช่น  การ
วิเคราะห์งบการเงิน เปน็ต้น  และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออก
ตราสารที่กองทนุจะไปลงทุน เป็นตน้ รวมถึงเพื่อกําหนดระดบัความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่า
จะได้รับการสร้างกลุ่มสินทรัพยล์งทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดบัความปลอดภัยของเงินลงทนุ  จึง
ขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เปน็ผูใ้ห้บริการ ดังนี ้
1. บมจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส  20. บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 
2. ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา 21. บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
3. บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง 22. บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ 
4. บล.บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรีกริน (ประเทศไทย) จํากัด 23. บมจ.หลักทรัพย ์เคทีซมิิโก้ 
5. BlackRock, Inc. (Asset management) 24. เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ เอ็น เอ 
6. บล.ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด 25. ธนาคาร แอลจีท ี
7. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ 26. OCBC Securities 
8. บมจ.หลักทรัพย ์คันทร่ี กรุ๊ป 27. บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร 
9. บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 28. บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) 
10. บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พฒันสนิ 29. บล.ไทยพาณชิย ์จํากัด 
11. บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 30. บมจ.หลักทรัพย์ ซิกโก้ 
12. บล.เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตนั (ประเทศไทย) จาํกัด 31. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
13. บล.ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกัด 32. ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 
14. ธนาคารดอยซ์แบงก์ 33. บล.ทิสโก้ จํากัด 
15. บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 34. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี ้
16. บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 35. บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต 
17. ธนาคารเอชเอสบีซ ี 36. บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
18. ธนาคารกสิกรไทย 37. ธนาคารยโูอบ ี
19. บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย 38. บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) 
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 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจได้รับอภินันทนาการอ่ืน 
ซึ่งอาจเป็นบริการหรือทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปน็ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกลา่ว 
อาทิเช่น การจัดสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดนิทางไปศึกษาวิธปีฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เป็นเคร่ืองมือ
ในการส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติตา่งๆ เป็นตน้ อันเปน็ประโยชน์ที่มี
มูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน  จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ 
ที ่

รายชื่อผู้ให้บริการ 
 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 
ประโยชน์ในการรับสิทธ ิ

1 บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)  Conference ข้อมูลในการลงทุนในประเทศมาเลเซีย 

2 ธนาคารยโูอบ ี Meeting ข้อมูลในการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย 

3 บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย)  Conference ข้อมูลการลงทุนในตลาดโลก 

4 
 

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) 

Conference call 
 

ข้อมูลการลงทุนในหุ้น DNL (ฟิลิปปนิส)์ 
 

5 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ Conference call ข้อมูลเศรษฐกิจ มุมมองตลาด 

6 ธนาคารดอยซ์แบงก์ Conference call ความรู้ด้านภาษ+ีETF 

7 บล.ทิสโก้  Conference call รับฟังข้อมูลบริษัท 

8 
 

บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 
 

Conference 
 

ข้อมูลการลงทุนใน Asean Market และ
รับฟังข้อมูลเก่ียวกับ Digital Economy 

9 บล.ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย)  Meeting รับฟังข้อมูลประมูล 4G 

10 บล.ไทยพาณชิย ์จํากัด Visit เพื่อดูโรงงาน และรับฟังข้อมูลบริษัท 

  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1122--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์  
 

    

  

งบดุลงบดุล  

ณ วันท่ีณ วันท่ี  31 31 มีนาคมมีนาคม  25582558  

หน่วย  :  บาท 
สินทรัพย์ 

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม   2,538,880,842.40 
(ราคาทุน    2,515,608,757.66     บาท )   
เงินฝากธนาคาร  62,243,213.19 
ลูกหนี ้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 230,418.68 
จากการขายเงินลงทุน 4,620,328.37 

รวมสินทรัพย์ 2,605,974,802.64 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 0.00 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 10,315,164.25 
เงินปันผลค้างจ่าย 0.00 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,342,881.72 

รวมหนี้สิน 11,658,045.97 

สินทรัพย์สุทธ ิ 2,594,316,756.67 

สินทรัพย์สุทธ:ิ 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  1,273,636,393.92 

 
กําไรสะสม 

  
บัญชีปรับสมดลุ 695,700,832.91 

  
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนนิงาน  624,979,529.84 

สินทรัพย์สุทธ ิ 2,594,316,756.67 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 20.3693 
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแลว้ท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 127,363,639.3915 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1133--      กองทุกองทุนนเปิดเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์  
 

   

  

งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหรับรอบระยะเวลาสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 ตุลาคม ตุลาคม 22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 31 31 มีนาคม มีนาคม 25582558  ((งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  

หน่วย  :  บาท 
รายได้จากการลงทุน 

รายได้จากเงินปันผล 89,620,763.09 
รายได้ดอกเบีย้ 462,430.57 

 
รวมรายได้ 90,083,193.66 

 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5,759,565.60 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ 287,978.30 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,439,891.37 

 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 151,255.00 

รวมค่าใช้จ่าย 7,638,690.27 

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ 82,444,503.39 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
กําไร (ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 15,286,183.11 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น (83,634,866.23) 

รวมกําไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม่เกิดขึ้น (68,348,683.12) 

การเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 14,095,820.27 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 31 31 มีนาคมมีนาคม  25582558  

      
จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม  

(บาท) 
ร้อยละมูลค่า

เงินลงทุน 

หุ้นทุน 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN 61,300 2,620,575.00 0.10 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) PS  84,600 2,453,400.00 0.10 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) WHA 38,863 1,224,184.50 0.05 

หน่วยลงทุน 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN  
คอมเมอรเ์ชียล โกรท CPNCG    1,026,100 10,568,830.00 0.42 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN  
รีเทล โกรท CPNRF    32,264,601 519,460,076.10 20.46 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซ.ีพี. 
ทาวเวอร ์โกรท CPTGF    5,598,100 52,062,330.00 2.05 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท CRYSTAL  9,224,200 88,552,320.00 3.49 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดุสติธาน ี DTCPF    12,590,900 101,356,745.00 3.99 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ERWPF    9,850,500 93,579,750.00 3.69 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค FUTUREPF 1,062,830 18,174,393.00 0.72 
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์อิมแพ็คโกรท IMPACT   12,679,400 131,865,760.00 5.19 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร ์ 
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ MJLF   4,819,900 59,766,760.00 2.35 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส ์ QHPF   14,854,516 138,146,998.80 5.44 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมยุ SPF    18,252,800 313,948,160.00 12.37 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร SSPF   1,283,300 6,801,490.00 0.27 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน TFUND  33,331,577 343,315,243.10 13.52 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าเทสโก้ โลตสั รี
เทล TLGF   31,827,919 429,676,906.50 16.92 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพารค์โลจสิติคส ์ TLOGIS 10,785,082 131,578,000.40 5.18 
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์และสิทธิ 
การเช่าอสังหารมิทรัพยไ์ทคอน TREIT  3,986,500 40,662,300.00 1.60 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดับบลิวเอชเอ 
พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส ์ฟันด ์ WHAPF  1,280,297 12,802,970.00 0.50 
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์และสิทธิ 
การเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท WHART  3,986,500 40,263,650.00 1.59 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน  2,515,608,757.66  บาท)     2,538,880,842.40 100.00 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 ตุลาคม ตุลาคม 22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 31 31 มีนาคม มีนาคม 25582558  

รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท่ีกองทุนมีการทําธุรกรรม 

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

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

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 ตุลาคม ตุลาคม 22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 31 31 มีนาคม มีนาคม 25582558  

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
รายรายช่ือผู้จัดการกองทุนช่ือผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  31 31 มีนาคมมีนาคม  22555588  

ผู้จัดการกองทุน 

ผูจ้ัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนในประเทศ คุณสุทธินีย์  พรหมสุวรรณ 
 คุณชาคริต  พืชพันธ ์
 คุณมาณวิกา  ธนาวิบูลเศรษฐ 

ผูจ้ัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ คุณจริยา  พิมลไพบูลย์ 
 คุณรุ่งโรจน์  นิลนพคุณ 
 คุณนรินทร์  จันทร์เนตร 

  

  





      
  

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 


