
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2557 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ นี้ ((MMFFFF))  
  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  สิงหาคม สิงหาคม 2557 2557 ––  3131  มกราคม มกราคม 25525588  
 

 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี ้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี ้ สําหรบัระยะเวลาบัญชตีั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 มกราคม 2558 มายังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของ
ท่าน โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวงัและคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -22--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

  

  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอสําหรับรอบหกเดือนบหกเดือน  ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 11  สิงหาคม สิงหาคม 25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  3131  มกรามกราคมคม  22555588  

ในระหว่างเดือนสิงหาคม 2557 ถึงมกราคม 2558 เศรษฐกิจโลกขยายตัวดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับ
ชว่งเวลากุมภาพันธ์ 2557 ถึงกรกฎาคม 2557 จากการเติบโตของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว นําโดย
ประเทศสหรัฐฯ เนื่องจากการใช้จ่ายภายในประเทศ เพราะตลาดแรงงานท่ีดีข้ึน, ความเชื่อม่ันของภาคเอกชนท่ี
เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง และการฟ้ืนตัวหลังจากเจอสภาวะอากาศผิดปกติในไตรมาสแรกของปี 2557 ในขณะท่ีเศรษฐกิจ
ของประเทศญี่ปุ่นและประเทศในกลุ่มยูโรโซนขยายตัวไม่ต่อเนื่องและมีทิศทางชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี 
2557 โดยเฉพาะเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซน เนื่องจากการชะลอตัวของการลงทุนภาคเอกชนท้ังภาคการก่อสร้างและ
การลงทุนในเครื่องจักรตามภาวะความเชื่อม่ันท่ีลดลงจากความเสี่ยงเชิงภูมิศาสตร์การเมือง ระหว่างรัสเซียและ
ยูเครน ประกอบกับภาวะอัตราเงินเฟ้อท่ีต่ํามากจนเกิดความกังวลภาวะเงินฝืด  ส่วนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในปี 2557 
ชะลอตัวลงตามการบริโภคและการลงทุนหลังจากได้รับผลกระทบการปรับข้ึนภาษีการขาย ด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศตลาดเกิดใหม่มีทิศทางการขยายตัวในอัตราชะลอตัวลงจากปี 2556 นําโดยเศรษฐกิจในกลุ่ม BRICs  ท่ี
สําคัญ คือ ประเทศจีนท่ียังอยู่ในระหว่างการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม อีกท้ังมาตรการต่อต้านการ
คอรัปชั่นส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง ในระหว่างปี 2557 เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ได้รับ
ผลกระทบจากการทยอยลดมาตรการ QE ของประเทศสหรัฐฯ ทําให้เกิดความผันผวนเงินทุนเคลื่อนย้ายออกนอก
ประเทศ อีกท้ังราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีอยู่ในระดับต่ําทําให้ประเทศท่ีพ่ึงพิงการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับ
ผลกระทบผ่านไปยังช่องทางการลงทุนและการบริโภค นอกจากนี้ยังมีปัญหาความเสี่ยงเชิงภูมิศาสตร์การเมือง
ระหว่างประเทศในหลายๆ แห่ง เป็นปัจจัยทําให้เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ชะลอตัวลง  

ภายใต้เศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ในโลกท่ียังมีความไม่แน่นอน ทําให้ธนาคารกลางของประเทศโดย
ส่วนใหญ่ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ําภายใต้อัตราเงินเฟ้อท่ีปรับตัวลงจากราคาพลังงานและราคาสินค้า
เกษตรเพ่ือรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามสัญญาณเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ ท่ีดีทําให้ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ยุติการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามโครงการ QE แต่ยังไม่ปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ย Fed Fund เพราะยังต้อง
พิจารณาสภาวะเศรษฐกิจจนม่ันใจว่าเศรษฐกิจปรับตัวดีต่อเนื่องในระยะต่อไป ตรงข้ามกับประเทศยูโรโซนและ
ญี่ปุ่นท่ีดําเนินมาตรการทางการเงินเพ่ิมเติมด้วยการเพ่ิมขนาดการเข้าซื้อสินทรัพย์โดยประเทศยูโรโซนมีเป้าหมาย
ท่ีจะเพ่ิมขนาดสินทรัพย์ในงบดุลอีก 1 ล้านล้านยูโร ผ่านโครงการ TLTROs และการเข้าซื้อ Covered Bond และ 
ABS ส่วนประเทศญี่ปุ่นเพ่ิมเป้าหมายฐานเงินอีกประมาณ 80 ล้านล้านเยน โดยการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล ภายใต้
เศรษฐกิจโลกท่ียังมีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักสําคัญของไทย ได้แก่ สหรัฐฯ ยูโรโซน และจีน ทํา
ให้ประเทศไทยไม่รับประโยชน์จากการส่งออกสินค้า นอกจากนี้ข้อจํากัดด้านเทคโนโลยีการผลิตของภาคอุตสาห 
กรรมไทยโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา ได้แก่ข้าวและยางพารา ต่างก็เป็นปัจจัยลบ
กระทบต่อภาคการส่งออกสินค้าของไทย ในขณะท่ีการใชัจ่ายภายในประเทศท้ังการบริโภคภาครัวเรือนและการ
ลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลงจากปัญหาการเมืองในประเทศท่ีมีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2556 กระทบต่อความ
เชื่อม่ันของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ทําให้ชะลอการใช้จ่ายและชะลอการลงทุนเพ่ือรอดูความชัดเจนด้านการเมือง  

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -33--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

  

  
อีกท้ังหลังจากสิ้นสุดโครงการรถคันแรกของรัฐบาลในช่วงกลางปี 2556 ทําให้ความต้องการบริโภคในส่วนของ
สินค้าคงทนโดยเฉพาะรถยนต์ลดลง ภาระหนี้ของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนต่างก็เป็นปัจจัยกระทบการใช้จ่ายภายใน 
ประเทศ ส่งผลให้ท้ังปี 2557 เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 เท่านั้น  

ส่วนอัตราเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อท่ัวไปของปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 1.90 (yoy) เพราะแรงกดดันด้าน
ต้นทุนไม่สูงนักและราคาสินค้าเกษตรท่ีอยู่ในระดับต่ํา แม้ความเสี่ยงด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีมีน้ําหนัก
มากกว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ แต่ด้วยข้อจํากัดหนี้ครัวเรือนท่ีคงค้างอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้คณะกรรมการ 
นโยบายการเงินตัดสินใจคงดอกเบี้ยท่ีระดับร้อยละ 2.00 พร้อมยังส่งสัญญาณการดําเนินนโยบายการเงินให้
ยืดหยุ่นหากเศรษฐกิจไทยมีการฟ้ืนตัวช้ากว่าท่ีคาด 

ด้านเงนิทุนไหลเข้า ทิศทางเงินทุนกลับชะลอการไหลเข้า เป็นผลสืบเนื่องมาจากการคาดการณ์การปรับ
ข้ึนดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างปี 2558 
 ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้ไทย พบว่าเส้นอัตราผลตอบแทนอายุคงเหลือต่ํากว่า 3 ปี ปรับตัว
ลดลงเล็กน้อย ตามดอกเบี้ยนโยบายท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างชว่งเวลาดังกล่าว ส่วนตราสารหนี้ระยะยาว
ด้วยปริมาณอุปทานพันธบัตรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด และทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ีมีโอกาสถูกปรับลด หาก
เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวได้ช้ากว่าคาด จึงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ในช่วงอายุดังกล่าวปรับตัวลดลงแรง
กว่าตราสารหนี้ระยะสั้น 
 
 
 
 
 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -44--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

  
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((3311  มกราคมมกราคม  22558558))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

ตราสารหนี้ซ่ึงจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย   176,284,475.94 93.23 

พันธบตัรรัฐบาล 

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ป ี 1,318,674.79 0.70 

อายุคงเหลือ 1-3 ป ี 90,560,579.28 47.89 

อายุคงเหลือมากกว่า 3 ป ี 6,368,943.33 3.37 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ป ี 15,511,027.43 8.20 

หุ้นกู ้

Rate AAA 1,484,475.09 0.79 

Rate AA 5,092,204.70 2.69 

Rate AA- 15,279,126.13 8.08 

Rate A+ 16,465,577.39 8.71 

Rate A 18,991,332.60 10.04 

Rate A- 5,212,535.20 2.76 

เงินฝากธนาคาร     14,622,556.72 7.73 

ทรัพย์สินอื่น     17,916,806.81 9.48 

หนี้สินอืน่     (19,734,446.61) (10.44) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ     189,089,392.86 100.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     19.0896 บาท 

หมายเหต:ุ บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -55--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้  
 

 
 
คําอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้คําอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้  

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่าํท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดและ
ได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

AA มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 

A มีความเสี่ยงในระดับต่ํา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑส์ูง แต่อาจได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บรษัิทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มี
ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการ
ชําระหนี้ท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑต์่ํากว่าระดบัปานกลาง  
และจะไดร้ับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผล
ให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ํา และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนีไ้ดต้ามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C มีความเสี่ยงในการผดินัดชําระหนีสู้งท่ีสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกําหนด
อย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมาก จงึจะมี
ความสามารถในการชําระหนีไ้ด ้

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผดินัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนีไ้มส่ามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพ่ือจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดติภายในระดับเดียวกัน 
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ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนินงานสิ้นสุด  
ณ วันท่ี 30 มกราคม 2558 

3 เดือน 
(31 ต.ค. 57) 

6 เดือน 
(1 ส.ค. 57) 

1 ปี 
(31 ม.ค. 57) 

3 ปี 
(3 ก.พ. 55) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี ้ 3.74 3.49 3.31 3.25 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) 8.19 7.34 6.15 3.90 

หมายเหตุ: 
 (1) ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนของ ThaiBMA Index (Total Return Index) ร้อยละ 50 และผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากประจํา 1 ป ีวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคาร 3 แห่ง (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร         
ไทยพาณชิย์) ร้อยละ 50 

(2) ผลตอบแทนรายป ี 

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

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 31 31 มกรามกราคมคม  22558558  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 113,759,224.83 60.16 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ    
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 16,536,683.67 8.75 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) 60,611,124.16 32.05 

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

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

ประเภท ผู้ออก 
ผู้ค้ํา/ 

ผู้รับรอง/ 
วันครบ
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

 มูลค่าหน้าตั๋ว 
(บาท)   

 มูลค่าตามราคา
ตลาด  

    ผู้สลักหลัง   TRIS FITCH  (บาท)  

พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือ
การบริหารหน้ี กระทรวงการคลัง - 11 ธ.ค. 15 - -    1,300,000.00  

             
1,318,674.79  

พันธบัตรออมทรัพย์
ไทยเข้มแข็ง กระทรวงการคลัง - 9 มิ.ย. 16 - -    1,800,000.00  

             
1,902,290.89  

พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือ
การปรับโครงสร้างหน้ี กระทรวงการคลัง - 16 มิ.ย. 17 - -  85,962,000.00  

           
88,658,288.39  

พันธบัตรรัฐบาลใน
ปีงบประมาณ กระทรวงการคลัง - 13 มิ.ย. 19 - -    1,800,000.00  

             
1,931,642.68  

พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง - 17 ธ.ค. 21 - - 3,500,000.00       3,784,969.23  

พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือ
การปรับโครงสร้างหน้ี กระทรวงการคลัง - 16 มิ.ย. 23 - -      600,000.00  

               
652,331.42  

พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 7 ม.ค. 16 - -  15,800,000.00  

           
15,511,027.43  

หุ้นกู้ 
บจก.โตโยต้า ลีสซ่ิง 
(ประเทศไทย) - 22 เม.ย. 17 AAA -      900,000.00           925,655.53  

หุ้นกู้ 
บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ 
(ประเทศไทย) - 31 ก.ค. 17 - AAA      200,000.00  

               
202,842.19  

หุ้นกู้ 
The Bonds of Woori 
Bank - 28 มี.ค. 16 - AAA      249,000.00  

               
254,692.67  

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารยูโอบี - 22 พ.ค. 16 - AAA      100,000.00         101,284.70  

หุ้นกู้ 
บมจ.โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น - 25 ก.ค. 16 AA -    5,000,000.00  

             
5,092,204.70  

หุ้นกู้ 
บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออ
โต้ ลีส - 14 ก.ย. 15 AA- -      500,000.00  

               
512,630.59  

หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ - 10 พ.ค. 20 AA- -      220,000.00           234,008.82  

หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร - 9 พ.ค. 18 AA- -  10,000,000.00       10,395,012.60  

หุ้นกู้ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา - 19 ก.พ. 17 AA- -    4,000,000.00      4,137,474.12  

หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ - 30 ก.ย. 16 A+ -      100,000.00        103,657.88  

หุ้นกู้ 
บมจ.โฮม โปรดักส์  
เซ็นเตอร์ - 18 ก.ย. 16 A+ -    2,000,000.00  

             
2,077,194.52  

หุ้นกู้ 
บมจ.อินโดรามา  
เวนเจอร์ส - 19 ต.ค. 16 A+ -      910,000.00  

               
948,636.17  

หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ - 31 พ.ค. 16 A+ -    5,000,000.00       5,120,562.40  

หุ้นกู้ 
บมจ.ไมเนอร์  
อินเตอร์เนชั่นแนล - 21 ธ.ค. 17 A+ -      300,000.00  

               
312,173.25  
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ประเภท ผู้ออก 
ผู้ค้ํา/ 

ผู้รับรอง/ 
วันครบ
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

 มูลค่าหน้าตั๋ว 
(บาท)   

 มูลค่าตามราคา
ตลาด  

    ผูส้ลักหลัง   TRIS FITCH  (บาท)  

หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย - 11 ต.ค. 17 A+ -      125,000.00         129,271.01  

หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ - 6 ต.ค. 17 A+ -      100,000.00         102,525.44  

หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ - 30 ก.ย. 15 A+ -      100,000.00         102,448.65  

หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย - 28 ธ.ค. 16 A+ -      250,000.00         255,158.50  

หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ - 4 เม.ย. 17 A+ -    6,000,000.00       6,181,091.04  

หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์  - 31 ต.ค. 16 - A+    1,000,000.00      1,029,672.85  

หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์  - 22 ส.ค. 17 - A+      100,000.00         103,185.68  

หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร - 11 เม.ย. 18 A -        81,000.00           84,292.30  

หุ้นกู้ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา - 29 มี.ค. 16 A -      750,000.00           770,538.14  

หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ - 10 ต.ค. 16 A -      500,000.00        517,683.64  

หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ - 27 ก.พ. 17 A -  10,000,000.00     10,323,055.50  

หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร - 7 มี.ค. 18 A -      240,000.00         251,388.00  

หุ้นกู้ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา - 3 ก.ย. 16 A -      200,000.00          205,049.46  

หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาท่ีดิน - 25 พ.ค. 15 A -    1,000,000.00        1,014,760.37  

หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท - 17 มิ.ย. 17 A -      500,000.00           509,459.54  

หุ้นกู้ บมจ.ศุภาลัย - 3 พ.ค. 18 A -      260,000.00         268,676.10  

หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท - 24 มิ.ย. 15 A -        95,000.00            95,977.07  

หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท - 10 พ.ย. 15 A -      100,000.00           101,011.95  

หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท - 21 มี.ค. 16 A -    4,000,000.00        4,089,743.33  

หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท - 15 พ.ค. 18 A -      285,000.00           293,951.35  

หุ้นกู้ บมจ.นํ้าตาลขอนแก่น - 4 ธ.ค. 15 A -      300,000.00          305,383.35  

หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย - 12 ต.ค. 19 - A      150,000.00          160,362.50  

หุ้นกู้ 
บมจ.บางกอก เชน  
ฮอสปิทอล - 31 ม.ค. 18 A- -    3,150,000.00  

             
3,274,403.96  

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน - 15 ส.ค. 16 A- -      200,000.00           206,868.36  

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน - 7 ธ.ค. 16 A- -    1,530,000.00        1,605,973.89  

หุ้นกู้ บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป - 10 ส.ค. 17 A- -      120,000.00           125,288.99  

เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - - BBB+ -      10,037,941.97  

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย - - AA -       2,498,890.74  

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารธนชาต - - AA- -       2,048,657.53  

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี - - AAA -           27,209.07  

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย - - AA+ -             6,906.78  

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - - AAA -             2,909.70  

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ - - AA- -                 40.93  
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม ((PPoorrttffoolliioo  TTuurrnnoovveerr  RRaattiioo::  PPTTRR))**  

ระหว่างระหว่างวันท่ีวันท่ี  11  สิงหาคมสิงหาคม  25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  31 31 มกรามกราคม คม 22555588  

 PTR  =  7.4928 เท่า    

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซ่ึงคํานวณจากมูลค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่าง

ผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา 
หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน  

  
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 1 สิงหาคม สิงหาคม 22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 31 31 มกราคม มกราคม 25582558  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 259 0.25 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1 28 0.03 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 56 0.05 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าประกาศแจ้งความ 1 52 0.05 

ค่าสอบบญัชี 23 0.02 

ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร  1 12 0.01 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 430 0.41 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหนา้ซื้อขายหลักทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย ์
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น การบุคคลอื่น ((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.หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
3. บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง 22. บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ 
4. บล.บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรีกริน (ประเทศไทย) จํากัด 23. บมจ.หลักทรัพย ์เคทีซิมิโก้ 
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 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ Presentation, Meeting ข้อมูลในการลงทุน 

2 บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด Meeting ข้อมูลในการลงทุน 

3 ธนาคารยโูอบ ี Meeting ข้อมูลในการลงทุน 

4 ธนาคารดอยซ์แบงก์ Conference ข้อมูลในการลงทุน 

5 BlackRock, Inc. (Asset management) Conference ข้อมูลในการลงทุน 

6 ธนาคารเอชเอสบีซ ี Meeting ข้อมูลในการลงทุน 

7 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด Conference ข้อมูลในการลงทุน 

8 ธนาคารยโูอบ ี Conference ข้อมูลในการลงทุน 

9 บล.ทิสโก้ จํากัด Conference ข้อมูลในการลงทุน 
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งบดุลงบดุล  

ณ วันท่ีณ วันท่ี  331 1 มกราคม มกราคม 25582558  

หน่วย  :  บาท 
สินทรัพย์ 

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม   187,301,267.25 
(ราคาทุน  187,029,077.74 บาท )   
เงินฝากธนาคาร  2,557,149.21 
ลูกหนี ้ 17,844,646.04 

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 1,120,776.97 

จากการขายหน่วยลงทุน 
จากการขายเงินลงทุน 

สินทรัพย์อ่ืน   

รวมสินทรัพย์ 208,823,839.47 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 19,298,783.03 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 320,000.00 
ค่าธรรมเนียมคา้งจ่าย 90,248.08 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 25,415.50 19,734,446.61 

รวมหนี้สิน 19,734,446.61 

สินทรัพย์สุทธ ิ 189,089,392.86 

สินทรัพย์สุทธ:ิ 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน             99,053,697.38  

 
กําไรสะสม 

  
บัญชีปรับสมดลุ (50,476,257.69) 

  
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน  140,511,953.17  90,035,695.48 

สินทรัพย์สุทธ ิ 135,930,202.39 189,089,392.86 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 19.0895 
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแลว้ท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 9,905,369.7397 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหรับรอบระยะเวลาสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 สิงหาคมสิงหาคม  25572557  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 3131  มกรามกราคมคม  25582558  ((งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  

หน่วย  :  บาท 
รายได้จากการลงทุน 

รายได้ดอกเบีย้ 1,309,565.78 
รายได้อ่ืน 0.00 

 
รวมรายได้ 1,309,565.78 

 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 259,298.51 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ 28,073.48 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 56,147.14 
ค่าโฆษณา 52,452.03 
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี 22,737.00 

 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 12,336.67 

รวมค่าใช้จ่าย 431,044.83 

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ 878,520.95 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
กําไร (ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 689,765.85  
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น 75,798.10  

รวมกําไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม่เกิดขึ้น 765,563.95  

การเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 1,644,084.90  

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 31 31 มกราคม มกราคม 25582558  

  
ชื่อหลักทรัพย์ 

 
ชื่อย่อ

หลักทรัพย์ 
 จํานวนหน่วย  มูลค่ายุติธรรม  

(บาท) 
ร้อยละมูลค่าเงิน

ลงทุน 

พันธบัตร 
 

พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ี ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 ครั้งท่ี 6 LB15DA    1,300  

       
1,312,887.12  

                 
0.70  

พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2553 ครั้งท่ี 1 SBST166A       180  

       
1,888,975.82  

                 
1.01  

พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ี (พ.ร.ก. ช่วยเหลือ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ครั้งท่ี 2 LB176A  85,962  

     
88,298,543.44  

               
47.14  

พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งท่ี 13 LB196A    1,800      1,922,087.88             1.03  

พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งท่ี 4 LB21DA    3,500       3,768,869.23                 2.01  

พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ี (พ.ร.ก. ชว่ยเหลือ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ครั้งท่ี 1 LB236A       600  

          
649,530.73  

                 
0.35  

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 1/364/58 CB16107A  15,800     15,511,027.43                8.28  

หุ้นกู้ 
หุน้กู้มีประกันของ บจก. โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย)  
ครั้งท่ี 3/2557 TLT174A       900  

          
912,392.24  

                 
0.49  

หุ้นกู้มีประกันของ บจก. เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ครั้งท่ี 
2/2557 MBTH177A       200  

          
202,823.72  

           
0.11  

The Bonds of Woori Bank No. 1/2556 Series 1 WOORI163A       249          251,632.63                 0.13  

หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี  ครั้งท่ี 1/2557 ชุดท่ี 1 UOBT165A       100          100,716.70                 0.05  

หุ้นกู้บมจ. โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั่น ครั้งท่ี 1/2556 DTAC167A    5,000       5,088,637.60                 2.72  

หุ้นกู้ของ บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส ครั้งท่ี 2/2555 AYCAL159A       500          504,997.71                 0.27  
หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ  
ครั้งท่ี 2/2556 ชุดท่ี 1 BDMS205A       220  

          
231,912.67  

                 
0.12  

หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งท่ี 1/2556 CPF185A  10,000     10,304,568.80                 5.50  

หุ้นกู้ของ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ครั้งท่ี 1/2557 CPN172A    4,000       4,070,892.20                 2.17  
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
ครั้งท่ี 2/2556 LH169A       100  

          
102,288.78  

                 
0.05  

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ ครั้งท่ี 1/2556 HMPR0169A    2,000  

       
2,047,013.70  

                 
1.09  

หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งท่ี 1/2554 ชุดท่ี 4 IVL16OB       910          936,332.47                 0.50  

หุ้นกู้ของ บมจ. เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ ครั้งท่ี 1/2554 ชุดท่ี 2 BJC165A    5,000       5,086,214.45                 2.72  

หุ้นกู้ของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งท่ี 2/2555 MINT17DB       300          310,723.39                 0.17  
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ชื่อหลักทรัพย์ 

 
ชื่อย่อ

หลักทรัพย์ 
 จํานวนหน่วย  มูลค่ายุติธรรม  

(บาท) 
ร้อยละมูลค่าเงิน

ลงทุน 

หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ครั้งท่ี 3/2555 ชุดท่ี 1 THAI17OA       125          127,525.70                0.07  
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ.  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
ครั้งท่ี 5/2557 LH17OA       100  

          
101,393.93  

                 
0.05  

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ.  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
ครั้งท่ี 2/2555 LH159A       100  

          
101,055.77  

                 
0.05  

หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ครั้งท่ี 2/2554 THAI16DA       250          254,127.68                 0.14  
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บมจ.  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
ครั้งท่ี 2/2557 LH174A    6,000  

       
6,110,274.60  

                 
3.26  

หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งท่ี 1/2556 ชุดท่ี 5 CPALL16OB    1,000        1,019,226.27                0.54  

หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งท่ี 2/2557 ชุดท่ี 5 CPALL178B       100          101,528.88                 0.05  

หุ้นกู้ของ บมจ. เบทาโกร ครั้งท่ี 2/2556 ชุดท่ี 2 BTG184A         81            83,279.20                 0.04  

หุ้นกูข้อง บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครั้งท่ี 1/2554 CENTEL163A       750          770,238.55                 0.41  

หุ้นกู้ของ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ ครั้งท่ี 2/2555 BECL16OA       500          511,312.13                 0.27  

หุ้นกู้ของ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ ครั้งท่ี 1/2557 ชุดท่ี 1 BECL172A  10,000     10,167,652.80                 5.43  

หุ้นกู้ของ บมจ. เบทาโกร ครั้งท่ี 1/2556 BTG183A       240         247,444.37                 0.13  

หุ้นกู้ของ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครั้งท่ี 1/2557 CENTEL169B       200          202,319.05                 0.11  
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของ บมจ. เหมราชพัฒนา
ท่ีดิน ครั้งท่ี 3/2553 ชุดท่ี 2 HEMRAJ155A    1,000  

       
1,010,486.40  

                 
0.54  

หุ้นกู้ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ครั้งท่ี 2/2557 ชุดท่ี 1 PS176A       500          507,184.74                 0.27  

หุ้นกู้ของ บมจ. ศุภาลัย ครั้งท่ี 1/2556 ชุดท่ี 2 SPALI185A       260       266,034.79             0.14  

หุ้นกู้ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ครั้งท่ี 1/2553 ชุดท่ี 2 PS156A         95            95,576.12                 0.05  

หุ้นกู้ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ครั้งท่ี 2/2553 ชุดท่ี 2 PS15NA       100          101,109.35                 0.05  

หุ้นกู้ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 3 PS163B    4,000        4,070,319.77                 2.17  

หุ้นกู้ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ครั้งท่ี 1/2556 ชุดท่ี 2 PS185A       285          291,521.27                 0.16  

หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บมจ. นํ้าตาลขอนแก่น ครั้งท่ี 1/2555 KSL15DA       300          303,506.66                 0.16  

หุน้กู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งท่ี 3/2555 SCC19OA       150        158,337.29             0.08  
หุ้นกู้ของ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล  
ครั้งท่ี 1/2556 ชุดท่ี 2 BCH181A    3,150  

       
3,274,043.22  

                 
1.75  

หุ้นกู้ของ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งท่ี 2/2556 KK168A      200        203,272.74             0.11  

หุ้นกู้ของ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งท่ี 6/2554 KK16DA    1,530      1,594,002.16            0.85  

หุ้นกู้ของ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ครั้งท่ี 1/2555 MAJOR178A       120        125,425.10             0.07  

เงินฝากธนาคาร 

บมจ.ธนาคารธนชาต FD126827    2,000,000.00            1.07  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ FD127102  10,000,000.00             5.34  

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 187,029,077.74  บาท)     87,301,267.25        100.00  

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 สิงหาคม สิงหาคม 22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 31 31 มกราคม มกราคม 25582558  

รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท่ีกองทุนมีการทําธุรกรรม 

- ไม่มีข้อมูลรายงาน - 

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 สิงหาคม สิงหาคม 22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 31 31 มกราคม มกราคม 25582558  

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
รายรายช่ือผู้จัดการกองทุนช่ือผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  3311  มกรามกราคมคม  22555588  

ผู้จัดการกองทุน 

ผูจ้ัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ คุณรุ่งโรจน์  นิลนพคุณ 
 คุณจริยา  พิมลไพบูลย์ 
 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 


