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รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิดตราสารการเงินคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (M-RMF)  

เรยีน   ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตราสารการเงนิคุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (M-RMF) 
 
 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานประจ าปีของรอบปีบญัชแีละรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนหลัง  ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2562 และวนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2562 ของกองทุนเปิด ตราสารการเงนิคุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (M-RMF)  
 ในรอบระยะเวลา 12 เดอืน ที่ผ่านมากองทุนเปิดตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชพี (M-RMF) มีผลการ
ด าเนินงานย้อนหลงั 12 เดือนอยู่ที่ 1.13% ต่อปีเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานซึ่งค านวณจาก ThaiBMA Short-term 
Government Bond Total Return Index ในสดัส่วน 40%, Total Return of ThaiBMA Commercial Paper A- up Index ใน
สดัส่วน 20% และอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 3 เดอืนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงนิ 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, 
ธนาคารกสกิรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสดัส่วน 40% อยู่ที่ 1.52% ต่อปี (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของ
กองทุน) 
 กองทุนเปิดตราสารการเงนิคุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (M-RMF) ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่เงนิฝาก ตราสารแห่งหนี้ระยะ
สัน้ที่มีคุณภาพสูง ธุรกรรมการเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใด ที่มีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบก าหนดช าระคืน  
หรอืมอีายุสญัญาน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 397 วนันบัตัง้แต่วนัทีล่งทุนหรอืเขา้ท าสญัญา  ทัง้นี้ กองทุนจะด ารงอายุถวัเฉลีย่แบบถ่วง
น ้าหนักของกระแสเงนิสดที่จะได้รบัจากทรพัย์สนิที่กองทุนลงทุนไว้ (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าหรือ 
เท่ากบั 92 วนั  และในกรณีที่กองทุนมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่งมากกว่า 92 วนั บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
 โดยในรอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมาตัง้แต่เดอืนมกราคมถึงเดอืนธนัวาคม 2562 คณะกรรมการนโยบาย
การเงนิของธนาคารแห่งประเทศไทย มกีารประชุมจ านวน 8 ครัง้ โดย กนง. มมีติปรบัลดอตัราดอกเบี้ยตลาดซือ้คนืพนัธบตัร
ระยะ 1 วนั ครัง้ละรอ้ยละ 0.25 จ านวน 2 ครัง้ ในการประชุมรอบเดอืนสงิหาคม 2562 และเดอืนพฤศจกิายน 2562 จากรอ้ยละ 
1.75 เป็นรอ้ยละ 1.25  ส าหรบัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากและอตัราดอกเบีย้เงนิกูข้องธนาคารพาณิชย ์ตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึเดอืน
ธนัวาคม 2562  ปรบัตวัลดลงตามอตัราดอกเบีย้นโยบาย โดย ณ สิน้เดอืน เดอืนธนัวาคม 2562 อตัราดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัย ์
อยู่ที่ระดบัร้อยละ 0.500-0.625 อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 3 เดอืนอยู่ที่ระดบัร้อยละ 0.650-1.000 อตัราดอกเบี้ยเงนิฝาก
ประจ า 6 เดอืนอยู่ที่ระดบัร้อยละ 0.900-1.350 อตัราดอกเบี้ย เงนิฝากประจ า 1 ปี อยู่ที่ระดบัร้อยละ 1.050-1.500 และอตัรา
ดอกเบีย้เงนิกูย้มืแบบมรีะยะเวลา (MLR) อยู่ทีร่ะดบั 6.000-6.025% 
 ส าหรบัภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย ในช่วงตัง้แต่เดอืนมกราคม ถงึ เดอืนธนัวาคม 2562 พบว่า อตัราผลตอบแทน
ของพนัธบตัรรฐับาลช่วงอายุไม่เกนิ 1 ปี ปรบัตวัลดลงโดยเฉลีย่ 34-46 bps (Basis Point)  ช่วงอายุ  1 - 3 ปี ปรบัตวัลดลงโดย
เฉลีย่ 53-67 bps ช่วงอายุ  3 - 7 ปี ปรบัตวัลดลงโดยเฉลีย่ 79-93 bps ช่วงอายุ 7-10 ปี ปรบัตวัลดลงโดยเฉลีย่ 91-94 bps ช่วง
อายุ 10-20 ปี ปรบัตวัลดลงโดยเฉลีย่ 105-118  bps และอายุมากกว่า 20 ปี ปรบัตวัลดลงโดยเฉลีย่ 121-140 bps 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความ
ไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั
และมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 
 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 



รายงานประจ าปี     3 
ตราสารการเงนิคุณคา่ 
เพือ่การเลีย้งชพี 

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหน้ีในไตรมาสท่ี 4 (ตลุาคม – ธนัวาคม) ปี 2562 
ภาวะตลาดเงิน  
 ไตรมาส 4 ปี 2562 การประชุมวนัที ่6 พ.ย. คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงนิของไทย (กนง.) ปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงจากรอ้ยละ 
1.50 เป็นรอ้ยละ 1.25 และในวนัที ่18 ธ.ค. กนง. มมีตเิป็นเอกฉนัทใ์หค้งอตัราดอกเบีย้นโยบายไวท้ีร่ะดบั 1.25% จากการที ่ธปท. ประเมนิแนวโน้มเศรษฐกจิและ
เงนิเฟ้ออ่อนแอลงจากเดมิ และยงัคงมคีวามเสีย่งดา้นเสถยีรภาพระบบการเงนิอยู่ อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปมแีนวโน้มต ่ากว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเดมิ 
ธนาคารกลางสหรฐัฯ (FED) มมีต ิ8 ต่อ 2 ใหล้ดอตัราดอกเบีย้นโยบายรอ้ยละ 0.25 ลงมาอยู่ทีร่ะดบั 1.50-1.75% ในการประชุมนโยบายการเงนิระหว่างวนัที ่29-
30 ตุลาคม และมมีตคิงอตัราดอกเบีย้ที ่1.50%-1.75% ในวนัที ่10-11 ธนัวาคม  โดยอตัราดอกเบีย้ในระดบัดงักล่าวมคีวามเหมาะสมในการสนับสนุนกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิใหข้ยายตวัอย่างยัง่ยนื ช่วยหนุนตลาดแรงงานให้คงความแขง็แกร่ง และหนุนใหอ้ตัราเงนิเฟ้อขยายตวัอยู่ใกลร้ะดบัเป้าหมายที่ 2% โดยจะติดตาม
พฒันาการเศรษฐกจิอย่างใกลช้ดิ ซึง่รวมถงึสถานการณ์เศรษฐกจิโลก และแรงกดดนัเงนิเฟ้อ  
 
 
 
 
 
                    
                * อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ าวงเงนิต ่าสุด และอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้MLR ของ 5 ธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่ 
 
ภาวะตลาดตราสารหน้ี                                        
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 ความเคลือ่นไหวของอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร (Bond Yield) ในไตรมาส 4 อตัราผลตอบแทนระยะสัน้ปรบัตวัลดลงจากการปรบัลดอตัรา
ดอกเบีย้นโยบายของสหรฐัฯและไทยที ่FED ปรบัลดอตัราดอกเบีย้ลงรอ้ยละ 0.25 อยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 1.50-1.75  และ กนง. ปรบัลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายลงจาก
รอ้ยละ 1.50 เป็นรอ้ยละ 1.25 ดว้ยมต ิ5 ต่อ 2 จากการที ่ธปท. ประเมนิแนวโน้มเศรษฐกจิและเงนิเฟ้ออ่อนแอลงจากเดมิ และยงัคงมคีวามเสีย่งดา้นเสถยีรภาพ
ระบบการเงนิอยู่ ประกอบกบั ครม. ไดอ้นุมตักิรอบเงนิเฟ้อเป้าหมายใหมท่ี ่ธปท. เสนอ โดยกรอบเงนิเฟ้อเป้าหมายในระยะปานกลางจะอยู่ที ่1-3% แทนอตัราเงนิ
เฟ้อเป้าหมายเดิมที่มคี่ากลางต่อปีที่ 2.5%(+/-1.5%) ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะกลางและระยะยาวปรบัตวัเพิ่มขึ้นจากปัจจยัเรื่อง Supply 
ภายในประเทศจากธุรกรรม Bond Switching และตารางการประมลูในไตรมาสนี้ทีม่จี านวนมาก ประกอบกบัมแีรงขายของนกัลงทุนต่างชาตใินช่วงปลายปี 
ส าหรบัแนวโน้มตลาดตราสารหนี้ในไตรมาส 1 ปี 2563 Bond yield น่าจะปรบัตวัลดลงจากความต้องการซื้อของนักลงทุนภายในประเทศเป็นหลกั โดยเฉพาะใน
กลุ่มธนาคารทีม่กีาร Build Port ในช่วงตน้ปี ประกอบกบัปรมิาณ Supply Bond ทัง้ภาครฐับาลและเอกชนทีม่ปีรมิาณน้อยในไตรมาสนี้ 
 
                     Yield Curve ของพนัธบตัรรฐับาล ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 กบั ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 

Q4/2019 Q3/2019 Chg.

Fixed 3 Mth 0.8200     0.9200     -0.1000 

Fixed 6 Mth 1.0800     1.1800     -0.1000 

Fixed 12 Mth 1.2550     1.3800     -0.1250 

MLR 6.0800     6.2800     -0.2000 

FX Q4/2019 Q3/2019

USD/THB 29.76       30.59       

GBP/THB 39.20       37.62       

JPY/THB 27.42       28.31       

EUR/THB 33.38       33.35       

ThaiBMA Market Q4/2019 Q3/2019 %Change

(Mln Baht.)

Total Trading Value 4,707,909.35    5,982,850.89    -21.31%

Daily Average 77,178.84        94,965.89        -18.73%

Total Return Index (Gov. Bond) 321.64             323.36             -0.53%

Foreign Trading Q4/2019 Q3/2019 Change

(Mln Baht.)

Outright Trading - Total 3,800.02-          67,651.00-        63,850.98     

Outright Trading - TTM>1 Yrs. 5,495.10          3,122.73-          8,617.83       

Net Holding 916,931.00      922,997.00      6,066.00-       
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กองทุนเปิด ตราสารการเงินคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ 
 
ประเภทกองทุน :    กองทุนรวมตลาดเงนิในประเทศ เพื่อการเลีย้งชพี  
อายุโครงการ :    ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
จ านวนเงินทุนของโครงการ : 2,000 ลา้นบาท 
ผูด้แูลผลประโยชน์ :   ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม : บลจ.วรรณ จ ากดั ไดร้บัการรบัรอง CAC 
บริษทัจดัการ :    บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 1 (ความเสีย่งต ่า) 
นโยบายการลงทุน :   ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่เงนิฝาก ตราสารแห่งหนี้ระยะสัน้ทีม่คีุณภาพสงู ธุรกรรมการเงนิ  
      หรอืตราสารการเงนิอื่นใด ทีม่กี าหนดช าระคนืเมือ่ทวงถามหรอืจะครบก าหนดช าระคนื 
      หรอืมอีายุสญัญาน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 397 วนันบัตัง้แต่วนัทีล่งทุนหรอืเขา้ท าสญัญา 
      ทัง้นี้ กองทุนจะด ารงอายุถวัเฉลีย่แบบถ่วงน ้าหนกัของกระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บัจาก 
      ทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนไว ้(Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าหรอื 
      เท่ากบั 92 วนั  และในกรณีทีก่องทุนมอีายุถวัเฉลีย่แบบถ่วงน ้าหนกั ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
      มากกว่า 92 วนั บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน 
      คณะกรรมการ ก.ล.ต 
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 2,000 บาท 
จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ 
ส าหรบัการสัง่ขายคืนแต่ละครัง้ :   ไม่ก าหนด 
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน :  ทุกวนัท าการ ภายในเวลา 15.00 น. 
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ขายหน่วยลงทนุ : ทุกวนัท าการ ภายในเวลา 15.00 น. 
วนัเร่ิมต้นโครงการ :   25 ธนัวาคม 2544 
รอบระยะเวลาบญัชี :   31 ธนัวาคม ของทุกปี 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 0.92769% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.06955 % ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกนิ 0.1177% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.2675% ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.2675% ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2019 - 31/12/2019) : 1.74 
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้ 
   NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

ตัว๋เงนิคลงั - -
พนัธบตัรรฐับาล
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี - -
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย / รฐัวิสาหกิจ / กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี 56,976,079.85 39.28%
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
หุ้นกู้ - -
Rate AAA(tha) 5,035,002.10 3.47%
AA+(tha) 15,143,037.05 10.44%
Rate AA 8,083,494.32 5.57%
Rate AA- 5,040,630.10 3.48%
Rate A+ 15,107,837.50 10.42%
Rate A 10,068,869.50 6.94%
Rate A- 18,227,320.38 12.57%
Rate BBB+ - -
Rate BBB - -
Rate T1+ - -
Non-rated - -
ตัว๋แลกเงนิ/ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 9,973,878.70 6.88%
เงนิฝากบมจ.ธ.กสกิรไทย 1,501,683.05 1.04%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 0.00 0.00%
หนีส้นิอืน่ ๆ (119,534.04) -0.08%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 145,038,298.51 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด ตราสารการเงินคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
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กองทุนเปิด ตราสารการเงินคณุค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
มูลค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทนุ 13.7091 บาท 

กองทนุเปิดตราสารการเงินคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
รายละเอียดการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบคุคลไทยหรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย

ประเภท ผู้ออก ผู้ค า้/ผู้รบัรอง วนัครบ อนัดบั จ านวนหน่วย / มลูค่าตาม % NAV
ผู้สลกัหลงั ก าหนด ความน่าเช่ือถอื มลูค่าหน้าตัว๋ ราคาตลาด

1. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20102A 02/01/2020 10,000.00       9,999,674.00     6.89%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20102B 02/01/2020 1,000.00         999,961.37       0.69%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20109B 09/01/2020 19,000.00       18,994,651.50   13.10%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20109A 09/01/2020 2,000.00         1,999,456.58     1.38%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20114A 14/01/2020 14,000.00       13,994,507.24   9.65%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20116B 16/01/2020 7,000.00         6,995,946.16     4.82%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20319B 19/03/2020 3,000.00         2,992,741.17     2.06%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20123B 23/01/2020 1,000.00         999,141.83       0.69%

2. หุ้นกู้ บรษิทั โตโยตา้ลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 18/01/2020 AAA 5,000.00         5,035,002.10     3.47%
ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 10/01/2020 AA+(tha) 5,000.00         5,049,476.45     3.48%
บรษิทั อยุธยา แคปปิตอล ออโต ้ลสี จ ากดั (มหาชน) 29/01/2020 AA+ 10,000.00       10,093,560.60   6.96%
บรษิทั โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 27/04/2020 AA- 5,000.00         5,040,630.10     3.48%
บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 08/02/2020 AA 8,000.00         8,083,494.32     5.57%
บรษิทั ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 19/01/2020 A+ 5,000.00         5,027,065.40     3.47%
บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 28/04/2020 A+ 10,000.00       10,080,772.10   6.95%
บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั 29/05/2020 A- 8,000.00         8,057,881.28     5.56%
บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 22/01/2020 A- 10,000.00       10,169,439.10   7.01%
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 20/02/2020 A 10,000.00       10,068,869.50   6.94%

3. ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 10/03/2020 A+ 10,000.00       9,973,878.70     6.88%
4. เงนิฝาก บมจ.ธ.กสกิรไทย AA(tha) 1,501,683.05     1.04%
5. สนิทรพัย์อื่นๆ 0.00 0.00%
6. หนี้สนิอื่นๆ (119,534.04) -0.08%

รวมมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 145,038,298.51 100.00%
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร 
ตราสารหน้ีระยะยาว 
AAA อนัดบัเครดติสงูสดุ มคีวามเสีย่งต ่าทีส่ดุ บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูสดุ 
 และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 
AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูมาก 
 แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 
A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งู แต่อาจไดร้บัผลกระทบ 
 จากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกวา่ 
BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ 
  แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมี 
 ความสามารถในการช าระหนี้ทีอ่่อนแอลงเมือ่เทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 
BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่ากวา่ระดบัปานกลาง  
 และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจสง่ผลให้ 
 ความสามารถในการช าระหนี้อยูใ่นเกณฑท์ีไ่มเ่พยีงพอ 
B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่า และอาจจะหมด 
 ความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ 
C มคีวามเสีย่งในการผดินดัช าระหนี้สงูทีส่ดุ บรษิทัไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ตามก าหนดอย่างชดัเจน 
 โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได้ 
D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินดัช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติ 
ภายในระดบัเดยีวกนั 
ตราสารหน้ีระยะสัน้ทีมี่อายุต า่กว่า 1 ปี 
T1/F1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก มสีภาพคล่องทีด่มีาก และนกัลงทุน 
 จะไดร้บัความคุม้ครองจากการผดินดัช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบั 
 ดงักล่าวซึง่มเีครื่องหมาย "+" ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 
T2/F2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้ 
 ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 
T3/F3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได ้
T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

กลุม่ของตราสาร
มลูค่าตามราคา

ตลาด (บาท)
% NAV

(ก)  ตราสารภาครฐัไทย  และตราสารภาครฐัต่างประเทศ 56,976,079.85        39.28%

(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็น

ผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั
16,620,029.00        11.46%

(ค)  ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Investment grade) 71,561,723.70        49.34%

(ง)  ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Investment 

grade) หรอืตราสารที่ไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื
- -

สดัส่วนสูงสุดที่บรษิทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง) คอืไมเ่กนิ 15% ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE 145,038,298.51        BAHT

รายงานสรปุเงินลงทนุ เฉพาะการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในประเทศไทย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

Money Plus Retirement Mutual Fund : M-RMF
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แบบ 117-5 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด ตราสารการเงินคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (M-RMF)
ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ
(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 661.49                  0.46
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 38.07                   0.03
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 152.28                  0.11
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 45.00                   0.03
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 38.93                   0.03

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 935.78                      0.66
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 142,316,948.99        บาท
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี 
กองทนุเปิด ตราสารการเงินคณุค่า เพ่ือการเลีย้งชีพ (M-RMF) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ 

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 มกราคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562) 
-ไม่ม-ี 
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จ ากดัโดยตรง 
หรอืที ่website ของบลจ.วรรณ จ ากดั (http://www.one-asset.com) และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
ผูจ้ดัการกองทุน 
1. นายมณฑล จุนชยะ   2. นายวญิญ ูศรวีริยิานนท ์       3. นายสนัธาน เฮงสกุล   4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ   
5. นายเกรยีงไกร ท านุทศัน์  6. น.ส.จารุภทัร ์ศรจี าเรญิ 7. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์   8. น.ส.พรอุมา เทวาหุด ี
9. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ  10. น.ส.กวศิา เหมเวช  11. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท ์ 12. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู  
13. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์  
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล :  -ไม่ม-ี 
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัช าระหนี้ 
 หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถช าระหนี้ได ้(ถา้ม)ี :       -ไม่ม-ี  
• ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น (ถา้ม)ี :       -ไม่ม-ี  
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี :    -ไม่ม-ี  
• ขอ้มลูการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสดุ : -ไม่ม-ี  
 ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 บล.บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 บล.ทสิโก ้จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 บล.เออีซ ีจ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 บล.ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 บล.ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 บล.ภทัร จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 บล.เอเซยี พลสั จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 บล.โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 บล.กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 บล.ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 บล.ทรนีตีี้ จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 บล.ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 บล.อาร ์เอช บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 บล.เจพ ีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 บล.เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 บล.ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 บล.เคท ีซมีโิก ้จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 บล.โกลเบลก็ จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 บล.เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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แบบ 126 (1) - 4 

รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2562 (1 มกราคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562)
ของกองทุนเปิด ตราสารการเงินคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (M-RMF)

สดัส่วนการท าธรุกรรม

แต่ละประเภทกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ประเภทธรุกรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าธรุกรรม

ประเภทเดียวกนันัน้ทัง้หมด

(ร้อยละ)

1. การซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านนายหน้า -
    ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

2. การซือ้ขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิโดยตรงกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง -
3. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีอ่อกใหม ่ -
    ทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย (underwriter) 

    หรอืผูจ้ดัการโครงการประมลูตราสารแห่งหนี ้(arranger)

4. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูอ้อก -
5. การซือ้ตราสารแห่งหนีท้ีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้บัรอง -
    รบัอาวลั หรอืสลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บี้ย
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