
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2557 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีดเอ็มเอฟซี  พันธบัตรตลาดเงิน พันธบัตรตลาดเงิน   
  ((MMMM--GGOOVV))  
  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  ตุลาคม ตุลาคม 2557 2557 ––  3131  มีนาคม มีนาคม 25525588  
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน  สําหรบัระยะเวลาบัญชตีั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 มายัง
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของ
ท่าน โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -22--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน  
 

  

  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอสําหรับรอบหกเดือนบหกเดือน  ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 11  ตุลาคม ตุลาคม 25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  3131  มีนาคม มีนาคม 22555588  

เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตัวในระดับตํ่าท่ี  0.7% (yoy) ชะลอตัวลงจาก 2.9% (yoy) ในปี 2556 โดย
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 เศรษฐกิจไทยหดตัว -0.1% (yoy) และในช่วงครึ่งหลังของปี 2557  กลับมาเป็นขยายตัวท่ี 
1.5% (yoy) ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ในประเทศท้ังการบริโภคและการลงทุนชะลอตัวลงอย่างมาก 
เน่ืองจากผลกระทบภาระหน้ีครัวเรือนในระดับสูง รายได้เกษตรกรตกตํ่า ความไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจและ
การเมืองของภาคเอกชน อีกท้ังกําลังการผลิตท่ียังไม่เต็มท่ีจึงไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมของภาคธุรกิจ  นอกจากน้ีอุปสงค์
จากต่างประเทศท้ังการส่งออกสินค้าและการท่องเท่ียวก็ชะลอตัวลง โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าท่ีได้รับผลกระทบจาก
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสําคัญ ได้แก่ ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน นอกจากน้ีสินค้าส่งออกประเภท
อิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าล้าสมัยจากข้อจํากัดด้านเทคโนโลยีการผลิต อีกท้ังราคาสินค้าเกษตรตกตํ่า ได้แก่ ข้าวและ
ยางพารา   อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเท่ียวกลับมามีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 หลังจาก
ท่ีสถานการณ์ด้านการเมืองดีขึ้น ในส่วนของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับตํ่า โดยอัตราเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อ
ท่ัวไปและอัตราเงินเฟ้อฟื้นฐานปี 2557 ขยายตัวเพียง 1.89% (yoy) และ 1.59% (yoy) ตามลําดับ  เพราะแรงกดดัน
ด้านต้นทุนจากราคานํ้ามันลดลงมาก โดยเฉพาะในช่วงปลายปีท่ีราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกลดลงจากภาวะอุปทาน
ส่วนเกิน ด้วยผลของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจท่ีเป็นไปอย่างล่าช้า คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงปรับลดอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบายลงจากระดับ 2.00% ต่อปี มาอยู่ท่ีระดับ 1.75% ในเดือนมีนาคม 2558 เพื่อเพิ่มแรงส่งต่อภาค
เศรษฐกิจให้สามารถฟื้นตัวได้ต่อเน่ืองและสอดคล้องกับความเสี่ยงเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดับตํ่า 

ด้านเงินทุนไหลเข้า ทิศทางเงินทุนกลับชะฃอการไหลเข้า เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการคาดการณ์การปรับขึ้น
ดอกเบ้ียนโยบายสหรัฐฯท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างปี 2558 

 ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหน้ีไทย พบว่าเส้นอัตราผลตอบแทน ปรับตัวลดลงในทุกช่วงอายุ ตามการ
ปรับลดดอกเบ้ียนโยบายในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว และตลาดยังคาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายในตลอดช่วงเลาท่ีเหลือของท้ังปี 2558 

 อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน เป็นกองทุนท่ีมีนโยบายเน้นลงทุนในต๋ัวเงินคลัง 
พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรท่ีองค์กรภาครัฐเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน รวมท้ังพันธบัตรหรือตราสารหน้ี
ท่ีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออก     
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกันซึ่งมีอายุของตราสารสั้นกว่า 1 ปี ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุน โดยพยายามรักษาอายุเฉลี่ยของกองทุน (Duration) ไม่เกิน 0.25 ปี จึงได้รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของตลาดค่อนข้างน้อย 
 
 
 
 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -33--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน  
 

  
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((3311  มีนาคมมีนาคม  22558558))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

ตราสารหนี้ซ่ึงจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 606,213,142.46 84.95 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ป ี 601,162,235.51 84.24 
พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ 

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ป ี 5,050,906.95 0.71 

เงินฝากธนาคาร     107,676,968.43 15.09 

ทรัพย์สินอื่น     195.00 0.00 

หนี้สินอืน่     (255,538.84) (0.04) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ     713,634,767.05 100.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     11.2298 บาท 

หมายเหต:ุ บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -44--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน  
 

 
 
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 บริษัทมคีวามสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑต์่ํากว่าระดบัปานกลาง  
และจะไดร้ับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผล
ให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ํา และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนีไ้ดต้ามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C มีความเสี่ยงในการผดินัดชําระหนีสู้งท่ีสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกําหนด
อย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมาก จงึจะมี
ความสามารถในการชําระหนีไ้ด ้

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผดินัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนีไ้มส่ามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
 

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

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -55--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน  
 

 
 

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  
พันธบัตรตลาดเงิน 0.44 0.85 1.70 2.14 

เกณฑ์มาตรฐาน (1) 0.23 0.49 1.00 1.36 

หมายเหตุ: 
(1) ค่าเฉลี่ยในสัดส่วนท่ีเท่ากันระหว่าง อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากประจําประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือน  

ของธนาคารพาณชิย ์ 3 แห่ง และอัตราดอกเบีย้เฉลีย่ของเงินฝากออมทรัพย ์ของธนาคารพาณิชย ์3 แห่ง (ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย)์ 

(2) ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกินหนึ่งปีน้ันแสดงเป็นผลตอบแทนต่อป ี

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

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 31 31 มีนาคมมีนาคม  22558558  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 606,213,142.46 84.95 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ    
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 107,676,968.43 15.09 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) - - 

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

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

ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้คํ้า/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ
กําหนด 

อันดับ
ความ 

 มูลค่าหน้าต๋ัว 
(บาท)   

 มูลค่าตาม 
ราคาตลาด  

    ผู้สลักหลัง   น่าเชื่อถือ   (บาท)  
พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07-เม.ย.-58 - 

   
75,000,000.00  

         
74,978,369.25  

พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 09-เม.ย.-58 -  117,500,000.00  

       
117,454,948.79  

พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 09-เม.ย.-58 - 

     
2,500,000.00  

           
2,499,035.99  

พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16-เม.ย.-58 - 

   
15,000,000.00  

         
14,989,250.86  

พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 30-เม.ย.-58 - 

   
89,000,000.00  

         
88,876,072.67  

พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 30-เม.ย.-58 - 

   
79,000,000.00  

         
78,890,779.50  

พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 14-พ.ค.-58 - 

   
61,000,000.00  

         
60,873,782.80  

พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 14-พ.ค.-58 - 

   
56,000,000.00  

         
55,885,278.24  

พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 13-ส.ค.-58 - 

   
30,000,000.00  

         
29,807,403.34  

พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19-ส.ค.-58 - 

   
40,000,000.00  

         
40,298,237.20  

พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 29-ต.ค.-58 - 

   
32,000,000.00  

         
31,675,731.77  

พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07-ม.ค.-59 - 

     
5,000,000.00  

           
4,933,345.10  

หุ้นกู้  พันธบัตรการเคหะแห่งชาต ิ - 19-ก.ค.-58 -     5,000,000.00     5,050,906.95  

เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - -  BBB+  -   62,253,145.06  

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) - -  AAA  -   30,157,068.49  

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารแลนดแ์อนด์เฮ้าส ์ - -  A-  -   13,056,986.31  

เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย   - -  AA  -     2,100,487.54  

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบ ี - -  AAA  -         62,306.83  

เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   - -  AAA  -        46,974.20  
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม ((PPoorrttffoolliioo  TTuurrnnoovveerr  RRaattiioo::  PPTTRR))**  

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

 PTR  =  2.1643 เท่า    

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซ่ึงคํานวณจากมูลค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่าง

ผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา 
หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน  

  
 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดืสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี อน 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) 1 876 0.10 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1 136 0.02 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 452 0.05 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าประกาศแจ้งความ 1 20 0.00 

ค่าสอบบัญชี 26 0.00 

ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร  1 113 0.01 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 1,623 0.19 

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

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจ้ัดการกองทุน 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.บเีอ็นพี 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 อันเปน็ประโยชนท์ี่มี
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 -1111--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน  
 

    

  

งบดุลงบดุล  

ณ วันท่ีณ วันท่ี  31 31 มีนาคมมีนาคม  25582558  

หน่วย  :  บาท 
สินทรัพย์ 

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 606,053,624.66 
(ราคาทุน 605,880,186.86   บาท )   

เงินฝากธนาคาร  77,378,082.90 
ตั๋วเงินคลัง 30,000,000.00 
ลูกหนี ้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 458,398.33 
จากการขายหน่วยลงทุนและเงินลงทุน 200.00 458,598.33 

สินทรัพย์อ่ืน 0.00 

รวมสินทรัพย์ 713,890,305.89 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 0.00 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 0.00 
เงินปันผลค้างจ่าย 0.00 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 255,538.84 255,538.84 

รวมหนี้สิน 255,538.84 

สินทรัพย์สุทธ ิ 713,634,767.05 

สินทรัพย์สุทธ:ิ 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  635,481,746.45 

 
กําไรสะสม 

  
บัญชีปรับสมดลุ (41,948,666.00) 

  
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน  120,101,686.60 78,153,020.60 

สินทรัพย์สุทธ ิ 713,634,767.05 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.2298 
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแลว้ท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 63,548,174.6444 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1122--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน  
 

   

  

งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

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

หน่วย  :  บาท 
รายได้จากการลงทุน 

รายได้จากเงินปันผล 0.00 
รายได้ดอกเบีย้ 205,214,203.52 
รายได้อ่ืน 0.00 

 
รวมรายได้ 205,214,203.52 

 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 876,298.36 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ 135,599.75 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 451,999.13 

 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 158,230.25 

รวมค่าใช้จ่าย 1,622,127.49 

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ 203,592,076.03 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
กําไร (ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น (196,580,408.96) 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น 167,778.73 

รวมกําไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม่เกิดขึ้น (196,412,630.23) 

การเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 7,179,445.80 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผูส้อบบัญชี 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1133--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน  
 

  

  

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 31 31 มีนาคมมีนาคม  25582558  

      
จํานวน
หน่วย 

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า
เงินลงทุน 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี พ.8/14/58 CB15407A 75,000 74,978,369.25 12.37 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี  2/364/57 CB15409A 117,500 117,454,948.79 19.38 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 1/91/58 CB15409C 2,500 2,499,035.99 0.41 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 41/182/57 CB15416A 15,000 14,989,250.86 2.47 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 43/182/57 CB15430A 89,000 88,876,072.67 14.66 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 4/91/58 CB15430B 79,000 78,890,779.50 13.02 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 45/182/57 CB15514A 61,000 60,873,782.80 10.04 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 6/91/58 CB15514B 56,000 55,885,278.24 9.22 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 6/182/58 CB15813A 30,000 29,807,403.34 4.92 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นท่ี 2/2ป/ี2556 BOT158A 40,000 40,170,182.40 6.63 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 4/364/57 CB15O29A 32,000 31,675,731.77 5.23 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 1/364/58 CB16107A 5,000 4,933,345.10 0.81 
พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ครั้งท่ี 6 NHA157A 5,000 5,019,443.95 0.83 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน  605,880,186.86 บาท)     606,053,624.66 100.00 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1144--      กองทุกองทุนนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน  
 

 
   

รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

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

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
รายรายช่ือผู้จัดการกองทุนช่ือผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  31 31 มีนาคมมีนาคม  22555588  

ผู้จัดการกองทุน 

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 


