
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปิด ตราสารการเงินคณุค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (M-RMF) 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถนุายน 2563 
กองทุนเปิด ตราสารการเงินคณุค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (M-RMF) 

ประเภทกองทุนและอายขุองโครงการ : กองทุนรวมตลาดเงนิ ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีไ่ม่ก าหนดอายุของโครงการ 
จ านวนเงินทุนของโครงการ : 2,000 ลา้นบาท 
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 1 (ความเสีย่งต ่า) 
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จ ากดั 
นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่เงนิฝาก ตราสารแห่งหนี้ระยะสัน้ทีม่คีุณภาพสงู ธุรกรรมการเงนิ หรอื 
 ตราสารการเงนิอื่นใด ทีม่กี าหนดช าระคนืเมือ่ทวงถามหรอืจะครบก าหนดช าระคนืหรอื 
 มอีายุสญัญาน้อยกวา่หรอืเท่ากบั 397 วนันบัตัง้แต่วนัทีล่งทุนหรอืเขา้ท าสญัญา  
 ทัง้นี้ กองทุนจะด ารงอายุถวัเฉลีย่แบบถ่วงน ้าหนกัของกระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บัจากทรพัยส์นิ 
 ทีก่องทุนลงทุนไว ้(Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 92 วนั   
 และในกรณีทีก่องทุนมอีายุถวัเฉลีย่แบบถ่วงน ้าหนกั ณ ขณะใดขณะหนึ่งมากกวา่ 92 วนั  
 บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 2,000 บาท หรอืน้อยกว่า ตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร 
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ :   ไม่ก าหนด 
วนัและเวลาส าหรบัการขาย 
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  ทุกวนัท าการของธนาคารพาณิชย ์ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. 
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 25 ธนัวาคม 2544 
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 0.92769% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.06955% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.1177% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.2675% ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.2675% ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2020 - 30/06/2020) :   0.75 
หมายเหต ุ:  ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้า่ยดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีย่งัรวมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้ 
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี : 
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ  
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ 



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด ตราสารการเงนิคุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (M-RMF) 

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ 
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มกราคม 2563 - 30 มิถนุายน 2563) 
-ไมม่-ี 
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จ ากดัโดยตรงหรอืที ่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. นายสุทธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์  12. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู  
13. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์  
• กรณทีีก่องทุนฯ ลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักลา่วพรอ้มทัง้เหตุผล :  -ไมม่-ี 
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นศนูยใ์นกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัช าระหนี้ 
 หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถช าระหนี้ได ้(ถา้ม)ี :       -ไมม่-ี  
• ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอืน่ (ถา้ม)ี :        -ไมม่-ี  
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี :     -ไมม่-ี  
• ขอ้มลูการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสุด :   -ไมม่-ี  
 ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com 



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด ตราสารการเงินคณุค่า เพ่ือการเลีย้งชีพ (M-RMF) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด ตราสารการเงนิคุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (M-RMF) 

แบบ 117-5 

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด ตราสารการเงินคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (M-RMF)
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 356.90                  0.23
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 20.92                   0.01
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 83.67                   0.05
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 22.38                   0.01
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 7.95                     0.01

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 491.82                      0.31
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 157,250,153.72        บาท



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
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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 90,965,871.35 52.82%
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
หุ้นกู้ - -
Rate AAA(tha) 11,109,908.08 6.45%
Rate AA+ - -
Rate AA 8,108,056.00 4.71%
Rate AA- - -
Rate A+ - -
Rate A 21,648,600.02 12.57%
Rate A- - -
Rate BBB+ - -
Rate BBB - -
Rate T1+ - -
Non-rated - -
ตัว๋แลกเงนิ/ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 39,934,207.90 23.19%
เงนิฝากบมจ.ธ.กสกิรไทย 560,924.38 0.33%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 0.00 0.00%
หนีส้นิอืน่ ๆ (107,343.59) -0.06%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 172,220,224.14 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด ตราสารการเงินคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด ตราสารการเงนิคุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (M-RMF) 

กองทุนเปิด ตราสารการเงินคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 13.7391 บาท 

กองทนุเปิดตราสารการเงินคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563
รายละเอียดการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบคุคลไทยหรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย

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

1. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20702C 02/07/2020 12,000.00       11,999,835.00   6.97%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20806C 06/08/2020 10,000.00       9,996,352.00     5.80%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20806B 06/08/2020 9,000.00         8,996,273.28     5.22%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20707A 07/07/2020 10,000.00       9,999,459.20     5.81%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20709B 09/07/2020 2,000.00         1,999,701.12     1.16%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20910B 10/09/2020 8,000.00         7,994,867.92     4.64%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20716B 16/07/2020 8,000.00         7,998,537.28     4.64%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20917B 17/09/2020 10,000.00       9,992,739.50     5.80%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20820B 20/08/2020 9,000.00         8,994,794.13     5.22%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20820A 20/08/2020 10,000.00       9,994,284.10     5.80%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20730B 30/07/2020 3,000.00         2,999,027.82     1.74%

2. หุ้นกู้ บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ากดั (มหาชน) 29/07/2020 AA 8,000.00         8,108,056.00     4.71%
บรษิทั โตโยตา้ลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 10/09/2020 AAA 5,000.00         5,047,521.10     2.93%
บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 21/10/2020 A 1,000.00         1,007,570.79     0.59%
บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 10/08/2020 A 10,500.00       10,596,842.03   6.15%
บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 20/11/2020 A 10,000.00       10,044,187.20   5.83%
บรษิทั เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 05/07/2020 AAA(tha) 6,000.00         6,062,386.98     3.52%

3. ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 21/08/2020 A+ 10,000.00       9,979,849.70     5.79%
บรษิทั น ้าตาลมติรผล จ ากดั 24/07/2020 A+ 10,000.00       9,988,041.70     5.80%
บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 13/08/2020 A 10,000.00       9,977,383.90     5.79%
บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 30/07/2020 A- 10,000.00       9,988,932.60     5.80%

4. เงนิฝาก บมจ.ธ.กสกิรไทย AA+(tha) 560,924.38       0.33%
5. สนิทรพัย์อื่นๆ 0.00 0.00%
6. หนี้สนิอื่นๆ (107,343.59) -0.06%

รวมมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 172,220,224.14 100.00%



ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร 
ตราสารหน้ีระยะยาว 
AAA อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ 
 เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 
AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 
 มากกวา่อนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 
A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งู แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 
 มากกวา่อนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกวา่ 
BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
 และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่ และอาจมคีวามสามารถในการช าระหนี้ทีอ่่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกวา่ 
BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่ากวา่ระดบัปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
 และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจส่งผลใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ี่ไม่เพยีงพอ 
B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่า และอาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ได ้
 ตามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 
C มคีวามเสีย่งในการผดินดัช าระหนี้สงูทีสุ่ด บรษิทัไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ 
 เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได้ 
D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินดัช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นได้ตามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ย เพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 
ตราสารหน้ีระยะสัน้ทีมี่อายตุ า่กว่า 1 ปี 
T1/F1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก มสีภาพคล่องทีด่มีาก และนกัลงทุนจะไดร้บัความคุ้มครองจากการผดินัดช าระหนี้ที่ดกีวา่ 
 อนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึ่งมเีครื่องหมาย "+" ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 
T2/F2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัที่น่าพอใจ 
T3/F3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 
T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด ตราสารการเงนิคุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (M-RMF) 

กลุม่ของตราสาร
มลูค่าตามราคา

ตลาด (บาท)
% NAV

(ก)  ตราสารภาครฐัไทย  และตราสารภาครฐัต่างประเทศ 90,965,871.35        52.82%

(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็น

ผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั
560,924.38            0.33%

(ค)  ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Investment grade) 80,800,772.00        46.92%

(ง)  ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Investment 

grade) หรอืตราสารที่ไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื
- -

สดัส่วนสูงสุดที่บรษิทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง) คอืไมเ่กนิ 15% ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE 172,220,224.14        BAHT

รายงานสรปุเงินลงทนุ เฉพาะการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในประเทศไทย

Money Plus Retirement Mutual Fund : M-RMF

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด ตราสารการเงนิคุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (M-RMF) 

หมายเหต ุ:   *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

1 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63

สนิทรพัย์

เงนิลงทนุตามมูลคา่ยตุิธรรม  (ราคาทนุ 171,501,123.16 บาท) 171,462,692.87       

เงนิฝากธนาคาร 560,913.75             

ลูกหนี้

จากดอกเบีย้ 303,961.11             

รวมสนิทรพัย์ 172,327,567.73       

หนี้สนิ

เจา้หนี้

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 106,190.55             

หนี้สนิอื่น 1,153.04                 

รวมหนี้สนิ 107,343.59             

สนิทรพัยส์ุทธิ 172,220,224.14       

สนิทรพัยส์ุทธ:ิ

ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 125,350,345.66       

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 8,248,213.88          

ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 38,621,664.60         

สนิทรพัยส์ุทธิ 172,220,224.14       

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 13.7391                  

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 12,535,034.5583     

กองทุนเปิด ตราสารการเงินคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (M-RMF)

งบดลุ

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2563



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด ตราสารการเงนิคุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (M-RMF) 

หมายเหต ุ:   *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช0ี 

1 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63

รายไดจ้ากการลงทุน 

รายไดด้อกเบีย้ 889,196.88             

รวมรายได้ 889,196.88             

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 356,895.38             

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 20,917.95               

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 83,671.75               

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 22,376.90               

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 7,953.15                 

รวมคา่ใชจ่้าย 491,815.13             

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 397,381.75             

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

รายการก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 4,812.30                 

รายการขาดทุนสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากเงนิลงทุน (67,206.30)              

รวมรายการขาดทุนจากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (62,394.00)              

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 334,987.75             

กองทุนเปิด ตราสารการเงินคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (M-RMF)

งบก าไรขาดทุน

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด ตราสารการเงนิคุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (M-RMF) 

หมายเหต ุ:   *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

อตัราดอกเบีย้ วนัครบ เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ร้อยละ ก าหนด จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

เงินลงทนุในหลกัทรพัยใ์นประเทศ 171,462,692.87  100.00                  

พนัธบตัร 90,965,871.35    53.06                    

     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 90,965,871.35    53.06                    

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20702C 2/07/2563 12,000,000.00     11,999,835.00   7.00                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20806C 6/08/2563 10,000,000.00     9,996,352.00     5.83                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20806B 6/08/2563 9,000,000.00       8,996,273.28     5.25                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20707A 7/07/2563 10,000,000.00     9,999,459.20     5.83                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20709B 9/07/2563 2,000,000.00       1,999,701.12     1.17                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20910B 10/09/2563 8,000,000.00       7,994,867.92     4.66                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20716B 16/07/2563 8,000,000.00       7,998,537.28     4.66                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20917B 17/09/2563 10,000,000.00     9,992,739.50     5.83                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20820B 20/08/2563 9,000,000.00       8,994,794.13     5.25                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20820A 20/08/2563 10,000,000.00     9,994,284.10     5.83                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20730B 30/07/2563 3,000,000.00       2,999,027.82     1.75                 

หุ้นกู้ 40,562,613.62    23.64                    

     บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ากดั (มหาชน) 2.9200 29/07/2563 8,000,000.00       8,009,496.00     4.67                 

     บรษิทั โตโยตา้ลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 2.0700 10/09/2563 5,000,000.00       5,007,255.35     2.92                 

     บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.6200 21/10/2563 1,000,000.00       1,002,474.35     0.57                 

     บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.1300 10/08/2563 10,500,000.00     10,509,832.94   6.13                 

     บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 2.6400 20/11/2563 10,000,000.00     10,032,614.60   5.85                 

     บรษิทั เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 2.1000 5/07/2563 6,000,000.00       6,000,940.38     3.50                 

ตัว๋แลกเงิน 39,934,207.90    23.30                    

     บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 21/08/2563 10,000,000.00     9,979,849.70     5.82                 

     บรษิทั น ้าตาลมติรผล จ ากดั 24/07/2563 10,000,000.00     9,988,041.70     5.83                 

     บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 13/08/2563 10,000,000.00     9,977,383.90     5.82                 

     บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 30/07/2563 10,000,000.00     9,988,932.60     5.83                 

รวมเงินลงทนุ  (ราคาทนุ 171,501,123.16 บาท) 171,462,692.87  100.00                  

กองทนุเปิด ตราสารการเงินคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (M-RMF)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2563



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทนุเปิด ตราสารการเงินคณุค่า เพ่ือการเลีย้งชีพ (M-RMF) 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ตราสารการเงนิคุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (M-RMF) 
 

 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรก  ตัง้แต่

วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2563 ของกองทุนเปิด ตราสารการเงนิคุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (M-RMF) 

 ในรอบระยะเวลา 6 เดอืน ทีผ่่านมากองทุนเปิดตราสารการเงนิคุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (M-RMF) มผีลการด าเนิน 

งานยอ้นหลงั 6 เดอืน อยู่ที ่0.22% ต่อปีเปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานซึง่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนถ่วงน ้าหนกัระหว่างอตัรา

ผลตอบแทนดชันีตราสารหนี้พนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ (ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index) ในสดัส่วน 

40% อตัราผลตอบแทนดชันีตราสารหนี้เอกชนระยะสัน้ (อนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ทีร่ะดบั A- ขึน้ไป) (Total Return of ThaiBMA 

Commercial Paper A- up Index) ในสดัส่วน 20% และอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 3 เดอืนเฉลีย่ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงนิ  

1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสกิรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย ์ในสดัส่วน 40% ในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั อยู่ที ่

0.51% ต่อปี (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน) 

 กองทุนเปิดตราสารการเงนิคุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (M-RMF) ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่เงนิฝาก ตราสารแห่งหนี้ระยะ

สัน้ทีม่คีุณภาพสงู ธุรกรรมการเงนิ หรอืตราสารการเงนิอื่นใด ทีม่กี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถามหรอืจะครบก าหนดช าระคนืหรอืมี

อายุสญัญาน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 397 วนันับตัง้แต่วนัทีล่งทุนหรอืเขา้ท าสญัญา ทัง้นี้ กองทุนจะด ารงอายุถวัเฉลีย่แบบถ่วงน ้าหนัก

ของกระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บัจากทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนไว ้(Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 92 วนั 

และในกรณีทีก่องทุนมอีายุถวัเฉลีย่แบบถ่วงน ้าหนกั ณ ขณะใดขณะหนึ่งมากกว่า 92 วนั บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

 โดยในรอบระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมาตัง้แต่เดอืนมกราคม 2563 ถงึเดอืนมถุินายน 2563 คณะกรรมการนโยบาย

การเงนิของธนาคารแห่งประเทศไทย มกีารประชุมจ านวน 5 ครัง้  โดย กนง. มมีตปิรบัลดอตัราดอกเบีย้ตลาดซือ้คนืพนัธบตัรระยะ 

1 วนั จากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 0.50 จากภาพรวมเศรษฐกจิไทยที่มแีนวโน้มหดตวั จากผลของ Covid-19  ส าหรบัอตัรา

ดอกเบีย้เงนิฝากและอตัราดอกเบีย้เงนิกูข้องธนาคารพาณิชย ์ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2563 ถงึ เดอืนมถุินายน 2563  ปรบัตวัลดลง

ตามอตัราดอกเบี้ยนโยบาย โดย ณ สิน้เดอืนมถุินายน 2563 อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรพัย์ อยู่ที่ระดบัร้อยละ 0.250 อตัรา

ดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 3 เดอืนอยู่ทีร่ะดบัร้อยละ 0.370-0.375 อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 6 เดอืนอยู่ที่ระดบัรอ้ยละ 0.450-

0.500 อตัราดอกเบีย้ เงนิฝากประจ า 1 ปี อยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 0.450-0.500 และอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืแบบมรีะยะเวลา (MLR) อยู่ที่

ระดบั 5.250-5.470%  

 ส าหรบัภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย ในช่วงตัง้แต่เดอืนมกราคม ถงึ เดอืนมถุินายน 2563 อตัราผลตอบแทนของ

พนัธบตัรรฐับาลช่วงอายุไม่เกนิ 1 ปี ปรบัตวัลดลงโดยเฉลีย่ 71-73 Bps (Basis Point)  ช่วงอายุ  2 - 7 ปี ปรบัตวัลดลงโดยเฉลีย่ 

32-74 bps ช่วงอายุ  7 - 10 ปี  ปรบัตวัลดลงโดยเฉลีย่ 21-32 bps ช่วงอายุ 10 - 20 ปี ปรบัตวัลดลงโดยเฉลีย่ 5-21 bps ช่วงอายุ

มากกว่า  20 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 1-24 bps 

 บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมาย  

ความไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดั  

ระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 

 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด ตราสารการเงนิคุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (M-RMF) 


