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สาส์นจากบริษัทจัดการ 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“บริษทั”) ขอนาํส่งรายงานรอบ 6 เดือนแรกของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ 

สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ (MS-FLEX RMF) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึงวนัท่ี           

31 พฤษภาคม 2564 

บริษทัประกอบธุรกิจจดัการกองทุนรวม และธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคล โดย ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 บริษัทมีมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารจดัการรวมทั้งส้ิน 5,471,259,980.94 บาท  

ปัจจุบนั บริษทัมีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการทั้งส้ิน 14 กองทุน ประกอบดว้ย 

กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ 8 กองทุน คือ 
 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อินเดีย เอฟไอเอฟ 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยโุรป เอฟไอเอฟ  • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ต้ี รีท 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยเูอส แบงค ์อิควิต้ี เอฟไอเอฟ 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควิต้ี พลสั เอฟไอเอฟ 

กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน คือ 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ อิควิต้ี  

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อิควิต้ี ปันผล 

กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน คือ 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต  

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่งเป็น 3 ชนิดหน่วยลงทุน คือ 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหยอ่นภาษ ี

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ไดล้ดหยอ่นภาษี 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ หุ้นระยะยาว ชนิดเพ่ือการออม 

และกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) 2 กองทุน คือ  

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เฟลก็ซิเบิ้ลฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ 

บริษทัขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีให้ความไวว้างใจเราเป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษทัจะพิจารณาการลงทุน

อย่างระมัดระวงัและรอบคอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดท่ีจะเกิดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งน้ี บริษทัยงัคงมุ่งมั่นท่ีจะนําเสนอ

ผลิตภณัฑ ์และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

กรุงเทพฯ : กรกฎาคม 2564 
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ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ (MS-FLEX RMF) มีมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิและผลตอบแทนยอ้นหลงั  

6 เดือน ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 เทียบกบัช่วงเวลา ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ดงัน้ี  
  

 31 พ.ค. 64 29 พ.ค. 63 

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (ลา้นบาท) 49.82    44.94 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 20.8915 19.8124 

ผลตอบแทนยอ้นหลงั (%) 1 ธ.ค. 63  –  31 พ.ค. 64 1 ธ.ค. 62  –  29 พ.ค. 63 

MS-FLEX RMF 4.50% -7.16% 

เกณฑม์าตรฐาน* 7.04% -5.60% 

(*ค่าเฉล่ียระหว่างอตัราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพยฯ์ ร้อยละ 50 และผลตอบแทนรวมของดัชนี

พนัธบตัรรัฐบาล ร้อยละ 25 กบัผลตอบแทนรวมของดชันีหุ้นกูภ้าคเอกชน ร้อยละ 25) 

ทั้งน้ี ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2564 กองทุนมีนํ้ าหนักการลงทุนในตราสารหน้ีอยู่ท่ีร้อยละ 32.52 ตราสารทุน ร้อยละ 63.58 เงินฝาก

ธนาคารและทรัพยสิ์นอ่ืน ร้อยละ 3.90 โดยเพ่ิมอตัราส่วนการลงทุนในตราสารทุนมากขึ้นเม่ือเทียบกบัสัดส่วนในรอบระยะเวลาบญัชี

ก่อนหนา้ โดยตราสารหน้ีอยูท่ี่ร้อยละ 47.15 ตราสารทุน ร้อยละ 51.12 เงินฝากธนาคารและทรัพยสิ์นอ่ืน ร้อยละ 1.73 

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563  –  31 พฤษภาคม 2564 

ภาวการณ์ลงทุนของตลาดตราสารหนี้ 

ในช่วงส้ินเดือนธันวาคม 2563 บรรยากาศของตลาดตราสารหน้ีไทยปรับตวัดีขึ้นจากการคงดอกเบ้ียของธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) ท่ี 0.50% เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2563โดยมีอุปสงค์เพ่ิมขึ้ นสําหรับผลตอบแทนระยะส้ันอายุน้อยกว่า 1 ปี ดังนั้นอัตรา

ผลตอบแทนอายุน้อยกว่า 1 ปีลดลง 13-17 bps  ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564 เส้นอตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลไทย

ปรับตวัชนัขึ้นอยา่งต่อเน่ืองจากการปรับตวัขึ้นของผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐอเมริกา รวมถึงผลสําเร็จจากการจดัการฉีดวคัซีนไฟ

เซอร์ โมเดิร์นน่า และ แอสตร้าเซเนกา้ ทาํให้ตลาดคลายความกังวลและนําไปสู่ภาวะท่ีตลาดรับความเส่ียงไดม้ากขึ้น นอกจากน้ี 

ประธานาธิบดีโจ ไบเดนไดใ้ห้สัญญาท่ีจะใชง้บประมาณการคลงั 2 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ สาํหรับการลงทุนโครงสร้งพ้ืนฐานซ่ึง

เป็นการส่ือถึงการเพ่ิมอุปทานของพนัธบตัรระยะยาว ในขณะท่ี FED ยงัคงใชน้โยบายกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบเฉล่ียในระยะยาวท่ี 

2% โดยปล่อยให้เงินเฟ้อในระยะส้ันสูงกว่า 2% จึงส่งผลต่อผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาว อย่างไรก็ดี อุปสงคข์องพนัธบตัรธปท. 

ของไทยในระยะส้ันยงัมีสูงแมว่้ามีอุปทานเพ่ิมขึ้นมาก ส่งผลให้ผลตอบแทนพนัธบตัร ธปท. ณ วนัท่ี 24 มี.ค. 2564 คงตวัท่ี 0.50% 

ขณะท่ีอตัราผลตอบแทนอายนุอ้ยกว่า 1 ปีลดลงเลก็นอ้ยท่ี 7-14 bps ส่วนอตัราผลตอบแทน อาย ุ2-3 ปีลดลง 10-14 bps 

ทั้งน้ี ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2564 เส้นโคง้ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลไทยไดป้รับตวัแบนราบลงท่ามกลางวิกฤต 

COVID-19 ระบาดระลอกท่ี 3 โดยการระบาดระลอกใหม่ในหลายประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยไดส้ร้างความกดดนัทาํให้เกิด

การหยุดขายพนัธบตัรระยะยาว ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนในช่วงระยะกลาง 3-5 ปี ค่อนขา้งคงตวัท่ีระดบั 1.06-1.08% ส่วนอตัรา

ผลตอบแทนในช่วงระส้ันเพ่ิมขึ้น 3 bps จากแรงเทขาย  

ภาวะเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจไทยไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกท่ี 3 ส่งผลให้เคร่ืองช้ีวดัการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน

ลดลงต่อเน่ืองในทุกหมวดการใช้จ่าย ขณะท่ีภาคการท่องเท่ียวยงัไม่ฟ้ืนตวัตามขอ้จาํกดัการเดินทางระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม 

การส่งออกสินคา้ยงัคงปรับตวัดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองตามความตอ้งการของคู่คา้ซ่ึงช่วยสนบัสนุนในดา้นภาคการผลิต ขณะท่ีการใชจ้่าย

ภาครัฐยงัคงสูงกว่าค่าเฉล่ีย 3 ปี แสดงถึงบทบาทในการช่วยพยงุเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง 
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แนวโน้มตลาดตราสารหนี ้

ประเทศองักฤษและแคนาดาเร่ิมปรับลดมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณลง ขณะท่ีตลาดก็คาดว่าธนาคารกลางยโุรป (ECB) จะเร่ิมปรับ

ลดมาตรการผอ่นคลายลงเช่นกนั ส่วน FED อาจจะปรับลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณชา้สุดในเดือนกนัยายน 2564 จนถึงขณะน้ี 

FED ยงัคงดาํเนินนโยบายผ่อนคลายโดยเขา้ซ้ือสินทรัพยมู์ลค่า 120 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน ส่วน ECB ซ้ือสินทรัพยมู์ลค่า 

25 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือนภายใตโ้ครงการเงินช่วยเหลือฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

นอกจากน้ี FED จะยงัคงอตัราดอกเบ้ียไปจนถึงปลายปี 2565 เป็นอย่างน้อย โดยยืนยนัท่ีจะใชอ้ตัราเงินเฟ้อเป้าหมายแบบเฉล่ียโดย

ปล่อยให้อตัราเงินเฟ้อสูงกว่า 2% ไดเ้ป็นคร้ังคราว ทั้งน้ี การระบาดของ COVID-19 ท่ีแพร่กระจายในหลายประเทศในเอเชีย รวมถึง

ประเทศไทย ส่งผลใหพ้นัธบตัรรัฐบาลไทยอ่อนตวัลง จึงตอ้งเฝ้าจบัตามาตรการล่าสุดของภาครัฐท่ีออกมาจะช่วยบรรเทาผลกระทบท่ี

เกิดขึ้นหรือไม่ 

ภาวการณ์ลงทุนในตลาดตราสารทุน 

นับตั้งแต่ช่วงส้ินเดือนธันวาคม 2563 ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) ปรับตวัขึ้นลงด้วยแรงหนุนจากปัจจัย

ต่างประเทศเป็นหลกั เร่ิมตั้งแต่ (1) การอนุมติัวคัซีนตา้นไวรัส COVID-19 และเร่ิมฉีดให้กบัประชาชนในหลายประเทศ (2) มาตรการ

กระตุน้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เพ่ือช่วยเหลือ COVID-19 วงเงิน 9 แสนลา้นเหรียญฯ และ (3) ความคืบหนา้การเจรจา Brexit ซ่ึงช่วยส่งผล

ให้นักลงทุนต่างชาติเขา้ซ้ือสุทธิหุ้นไทยอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยท่ีปรับตวัขึ้นดว้ยความคาดหวงัท่ีล่วงหน้าไปมาก 

ขณะท่ีปัจจยัพ้ืนฐานและประมาณการกาํไรตลาดยงัไม่ไดมี้พฒันาการเชิงบวกอย่างมีนยัสําคญัมากนกั ประกอบกบัความเปราะบาง

ของตลาดหุ้นไทยเม่ือเผชิญกบัปัจจยัลบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ ส่งผลให้ SET Index เกิดความผนัผวนอยา่ง

รุนแรง  

ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2564 SET Index ปิดท่ีระดบั 1,593.59 จุด (เทียบกบั SET Index ในช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า ณ ส้ิน

เดือนพฤษภาคม 2563 ซ่ึงอยู่ท่ี 1,342.85 จุด) อย่างไรก็ดี ผลประกอบการล่าสุดท่ีประกาศออกมา กลุ่มท่ีมีกาํไรสุทธิเติบโตทั้ง YoY 

และ QoQ คือ กลุ่มวสัดุก่อสร้าง เน่ืองจากจากยอดขายท่ีขยายตวัตามอุปสงคใ์นประเทศ นอกจากน้ี บริษทัท่ีมีธุรกิจปิโตรเคมียงัได้

อานิสงส์จากส่วนต่างผลิตภณัฑท่ี์กวา้งขึ้น กลุ่มประกนัฯ จากเบ้ียประกนัภยัรับฟ้ืนตวั และอตัรากาํไรจากการรับประกนัภยัปรับตวัขึ้น  

กลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มยานยนต์ได้แรงหนุนจากอุปสงค์ท่ีเพ่ิมขึ้นทั่วโลกและกระแส EV ขณะท่ีกลุ่มพลงังานและ 

ปิโตรเคมีพลิกมามีกาํไร YoY หลงัจาก 1Q63 ขาดทุนสตอ็กและราคาผลิตภณัฑร์วมทั้งปริมาณขายลดลงเป็นอยา่งมาก ขณะท่ีกลุ่มท่ีมี

กาํไรสุทธิหดตวัทั้ง YoY และ QoQ อนัเน่ืองมาจากการ lockdown บางส่วน คือ กลุ่มคา้ปลีกจากยอดขายท่ีหดตวั กลุ่ม ICT ท่ีไดรั้บ

ผลกระทบเช่นกนั ขณะท่ีกลุ่มโรงแรมและกลุ่มขนส่งมีผลขาดทุนในไตรมาสน้ี จากการแพร่ระบาดรอบใหม่ ทาํให้การท่องเท่ียวและ

การเดินทางตอ้งถูกระงบัไปชัว่คราว 

ทั้งน้ี ในส่วนของประมาณการกาํไรฯ ปี 2564 ของ SET นั้น consensus มีการปรับขึ้น 1.52% เช่นเดียวกบัไตห้วนั เกาหลีใต ้สิงคโปร์ 

และฮ่องกง ปรับขึ้น 6.96%, 6.32%, 3.13%, และ 1.04% ตามลาํดบั ตรงขา้มกบัอินโดนีเซีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ และจีน ท่ีปรับประมาณ

การกาํไรปีน้ีลง 12.87%, 1.74%, 1.55% และ 0.79% ตามลาํดบั 
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิล้ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ (MS-FLEX RMF) 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารแห่งทุน และหรือเงินฝาก หรือตราสารอ่ืนตามท่ี

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยป์ระกาศกําหนด โดยในส่วนตราสารแห่งทุนจะลงทุนใน

หลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นทุนท่ีมีปัจจยัพ้ืนฐาน แนวโนม้การเติบโตทางธุรกิจ และประวติัการจ่ายเงินปันผลดี โดยผูจ้ดัการกองทุนจะ

ปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือผลตอบแทนการลงทนุท่ีดี และเป็นการกระจายการลงทุน

เพ่ือลดความเส่ียงจากการลงทุน ทั้งน้ี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือป้องกนัความเส่ียง (hedging) 

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล  แต่จะนาํกาํไรท่ีไดไ้ปลงทุนต่อ เพ่ือให้เกิดรายไดสู้งขึ้น 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพ (มีผลส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564) 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) (เร่ิมมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 เป็นตน้ไป) 

นายทะเบียนกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

 
 

แผนภาพแสดงตําแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําเตือนท่ีควรทราบ 

 ผูล้งทุนไม่สามารถนาํหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไปจาํหน่าย โอน จาํนาํ หรือนาํไปเป็นประกนั 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทุน 

และจะตอ้งคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยไดรั้บภายในกาํหนดเวลา มิฉะนั้นจะตอ้งชาํระเงินเพ่ิมและเบ้ียปรับตาม

ประมวลรัษฎากร 

 ผูล้งทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับคู่มือ

การลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

 

 



ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
18 มิถุนายน 2564 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เฟลก็ซิเบ้ิลฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ 

              ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เฟลก็ซิเบ้ิล
ฟันด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ อนัมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผูจ้ ัดตั้ งและจดัการ
กองทุนไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดงักล่าว ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึง
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 แลว้นั้น 

ธนาคารฯ ได้จดัท ารายงานฉบับน้ีข้ึนบนพ้ืนฐานของแหล่งขอ้มูลท่ีได้รับ ณ วนัท่ีในจดหมายน้ีโดยเช่ือว่า
เช่ือถือได ้แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อ
ความผิดพลาด ความละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลท่ีสาม) อย่างชดัแจง้ ไม่มีการรับประกนัวา่เหตุการณ์หรือ
ผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนักบัรายงานดงักล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตวัแทนของธนาคารไม่รับประกนั
ใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระท าการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการ
กระท า หรือการละเลยท่ีเกิดข้ึนอนัเก่ียวขอ้งกบัรายงานฉบบัน้ี  

ธนาคารฯเห็นวา่ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัการ
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามวตัถุประสงค์ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นโครงการจดัการท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

   ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 

 (Thierry Tassenoey    คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัด์ิ)
        Citibank N.A. 

   ผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนรวม 
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ผลการดําเนินงานย้อนหลัง (%)                                                                                                                ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 

MS-FLEX RMF 49,821,370.41 20.8915 
  
 กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันท่ีจัดตั้งกองทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทุน /  

เกณฑ์มาตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อปี 

ตั้งแต่ 

ต้นปี 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 

(25 ธ.ค. 51) 

MS-FLEX RMF 4.54 2.61 4.50 5.45 -1.78 1.61 3.32 6.10 

เกณฑม์าตรฐาน* 4.95 4.06 7.04 11.17 2.94 4.78 6.23 9.71 

Standard Deviation  

ของกองทนุ 
7.41 7.81 8.92 9.32 10.18 8.78 9.13 9.48 

Standard Deviation 

ของเกณฑม์าตรฐาน 
5.76 5.31 7.01 7.18 7.88 6.64 6.84 7.24 

ท่ีมา : Morningstar 

หมายเหตุ: การนาํเสนอผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตํ่ากว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอตัราเฉล่ียต่อปี (Annualized Return) 

*ค่าเฉล่ียระหว่างผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ร้อยละ 50 

และผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond 

Index) ร้อยละ 25 กบัผลตอบแทนรวมของดชันีหุ้นกูภ้าคเอกชน (Total Return of ThaiBMA Corporate Bond Index) ร้อยละ 25 

 

เอกสารการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จัดทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของ

สมาคมบริษทัจัดการลงทุน 
 

ผลการดาํเนินงานในอดตี/ ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดาํเนินงานในอนาคต 
 

โปรดทาํความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน ความเส่ียงและข้อมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือ

การลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

MS-FLEX RMF 
Benchmark  

2020 2009 2011 2013 2015 2017 2019

121

150

167

207

231

319
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิล้ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม*  จํานวนเงิน   ร้อยละของมูลค่า  

 (Fund's direct expenses)   (พนับาท)   ทรัพย์สินสุทธ ิ 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee)  391.32 0.7997 

 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์(trustee fee)  6.52 0.0133 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)  15.65 0.0320 

 ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee)  ไม่มี ไม่มี 

 ค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(trading costs)     136.11 0.2782 

 ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขาย 

• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

• ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

 

- 

- 

 

- 

- 

ค่าตรวจสอบบญัชี (audit fee)  44.98 0.0919 

ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร 2.28 0.0047 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 0.10 0.0002 

ค่าธรรมเนียมการโอนหลกัทรัพย ์(Securities Transfer fee) 0.35 0.0007 

 รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด** 461.20 0.9425 

     *        ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดร้วมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 

    **  ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 

 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 

(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

 

PTR =  MIN(ซ้ือหุ้น, ขายหุน้) 
 

Avg. NAV 

PTR =  121,733,299.34 
 

48,933,052.41 

PTR =  2.49 
 

หมายเหตุ: PTR คาํนวณจากมูลค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพยสิ์นกบัผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยสิ์นท่ีกองทุน

รวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั 
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การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกผล 

หรือผลประโยชน์ท่ัวไปท่ีเกิดจากการลงทุน 

 

กองทุนน้ีไม่มีการรับค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ดอกผลหรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทุน 

 

 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

ลําดับ 

  

  

ช่ือบริษัทนายหน้า 

  

  

ค่านายหน้า 

(พนับาท) 

  

อัตราส่วนค่านายหน้า 

แต่ละรายต่อ 

ค่านายหน้าท้ังหมด 

1 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 69.04 50.72 % 

2 บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคนิภทัร จาํกดั (มหาชน) 39.55 29.06 % 

3 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 6.42 4.72 % 

4 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 4.66 3.43 % 

5 บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 4.58 3.37 % 

6 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 3.36 2.47 % 

7 บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 3.36 2.47 % 

8 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 2.59 1.90 % 

9 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 2.55 1.87 % 

  รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 136.11 100.00 % 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิและการก่อภาระผูกพนั 

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

ช่ือหลักทรัพย์ 
จํานวนหน่วย 

(พนัหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 

(พนับาท) 

ร้อยละของ 

NAV 

พนัธบตัร ตั๋วเงินคลงั หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย       

          พนัธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย       

               พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 14/91/64 7,000.00 6,998.05 14.05 

               พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 15/90/64 4,000.00 3,998.59 8.03 

               พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 16/91/64 5,000.00 4,997.90 10.03 

เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้       

          เงินฝากออมทรัพย์       

               ธนาคาร ซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ   0.47 0.00 

ตราสารแห่งหนีท่ี้บริษัทจํากัดเป็นผู้ออก       

          ตราสารหนีภ้าคเอกชน       

               หุ้นกูมี้ผูค้ ํ้าประกนัของ บริษทั ปตท.สผ. ศูนยบ์ริหารเงิน จาํกดั 

คร้ังท่ี 1/2562 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

200.00 205.31 0.41 

 

หุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น        

     หุ้นสามัญ        

          ของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน        

               บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 1.60 6.88 0.01  

          วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร        

               บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 42.30 174.28 0.35  

          บรรจุภัณฑ์        

               บริษทั โพลีเพลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 13.30 355.77 0.71  

               บริษทั เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จาํกดั (มหาชน) 27.03 1,493.19 3.00  

          กระดาษและวัสดุการพมิพ์        

               บริษทั ยไูนเตด็ เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 5.00 113.00 0.23  

     ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น        

          ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ในหุ้นสามัญ        

               บริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) 0.96 0.00 0.00  

     หุ้นสามัญ        

          ธุรกิจการเกษตร        

               บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 0.70 30.27 0.06  

          ธนาคาร        

               ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 5.60 182.00 0.37  
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ช่ือหลักทรัพย์ 
จํานวนหน่วย 

(พนัหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 

(พนับาท) 

ร้อยละของ 

NAV 

               ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 17.30 1,989.50 3.99  

               ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 16.00 1,904.00 3.82  

               ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 6.20 353.40 0.71  

               ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 19.00 1,947.50 3.91  

          พาณิชย์        

               บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 6.00 364.50 0.73  

               บริษทั คอปเปอร์ ไวร์ด จาํกดั (มหาชน) 122.80 442.08 0.89  

               บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 13.87 461.04 0.93  

               บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)  33.20 703.84 1.41  

               บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 35.00 486.50 0.98  

               บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 19.20 729.60 1.46  

               บริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) 4.80 121.20 0.24  

          วัสดุก่อสร้าง        

               บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน) 1.30 569.40 1.14  

               บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 0.90 163.80 0.33  

          ช้ินส่วนอิเล็กทรอนกิส์         

               บริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0.40 232.00 0.47  

               บริษทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จาํกดั (มหาชน) 29.10 1,753.28 3.52  

          พลังงานและสาธารณูปโภค        

               บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 5.00 221.25 0.44  

               บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จาํกดั (มหาชน) 1.40 102.20 0.21  

               บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 78.90 318.76 0.64  

               บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 36.10 1,425.95 2.86  

               บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 4.50 533.25 1.07  

               บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 5.90 348.10 0.70  

          เงินทุนและหลักทรัพย์        

               บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 1.20 242.40 0.49  

               บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 28.73 499.95 1.00  

               บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน) 55.60 2,390.80 4.80  

          อาหารและเคร่ืองด่ืม        

               บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1.80 238.50 0.48  

               บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 60.20 1,640.45 3.29  

          การแพทย์        

               บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)  30.80 665.28 1.34  

               บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 2.80 369.60 0.74  
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ช่ือหลักทรัพย์ 
จํานวนหน่วย 

(พนัหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 

(พนับาท) 

ร้อยละของ 

NAV 

               บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จาํกดั (มหาชน) 44.10 155.23 0.31  

               บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั (มหาชน) 83.70 837.00 1.68  

               บริษทัโรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) 5.50                    154.00  0.31  

          เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร        

               บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 3.70 623.45 1.25  

               บริษทั อินทชั โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 12.80 822.40 1.65  

               บริษทั ซินเนค็ (ประเทสไทย) จาํกดั (มหาชน) 2.80 74.20 0.15  

          ประกันภัยและประกันชีวิต        

               บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 18.40 579.60 1.16  

          ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์        

               บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) 9.10 416.32 0.84  

               บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  15.90 1,005.68 2.02  

          พฒันาอสังหาริมทรัพย์        

               บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 10.67 205.93 0.41  

               บริษทั แอสเสท เวิรด ์คอร์ป จาํกดั (มหาชน)  190.10 908.68 1.82  

               บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 9.10 461.83 0.93  

               บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 53.70 432.29 0.87  

          การท่องเท่ียวและสันทนาการ        

               บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 34.30 109.76 0.22  

          ขนส่งและโลจิสติกส์        

               บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 3.90 245.70 0.49  

               บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  14.30 117.26 0.24  

               บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 13.00 118.95 0.24  

               บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 46.50 837.00 1.68  

 เงินฝากออมทรัพย์        

           ธนาคาร ซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ   2,053.68 4.12  

สินทรัพย์อ่ืน และหนีสิ้นอ่ืน        

          สินทรัพยอ่ื์น   7.42 0.01  

          หน้ีสินอ่ืน   118.85 0.24  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 17,506.06 49,821.37 100.00  
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท่ี้ออกโดยนิตบิุคคลไทยหรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย 

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

กลุ่มของตราสาร   มูลค่าตามราคาตลาด   %NAV  

(ก) ตราสารภาครัฐ ไดแ้ก่ ตัว๋แลกเงิน พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่ง

ประเทศไทย พนัธบตัร หรือตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและ

พฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือกระทรวงการคลงั เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง 

ผูรั้บอาวลั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

 15,994,544.25   32.10  

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย ์หรือ

บริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั  

 467.38  0.00 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผูอ้อก    

ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั  

 205,311.76   0.41  

(ง) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากว่า 

investment grade หรือไม่มี rating  เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั

หลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั  

- - 

 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทนุในกลุ่ม (ง)     15 %  NAV 

รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

ประเภท ผู้ออก ผู้คํา้ประกัน/ 

ผู้รับรอง/ 

ผู้สลักหลัง 

วันครบอายุ อันดับความ 

น่าเช่ือถือ 

 

มูลค่าหน้าตั๋ว 

(บาท) 

มูลค่าตาม 

ราคาตลาด 

(บาท) 

พนัธบตัร      15,994,544.25 

 CB21708B ธนาคารแห่งประเทศไทย  8 ก.ค. 64  7,000,000.0000 6,998,049.17 

 CB21715A ธนาคารแห่งประเทศไทย  15 ก.ค. 64  4,000,000.0000 3,998,590.09 

 CB21722A ธนาคารแห่งประเทศไทย  22 ก.ค. 64  5,000,000.0000 4,997,904.99 

หุ้นกู้เอกชน      205,311.76 

  PTTEPT226 บริษทั ปตท.สผ.  

ศูนยบ์ริหารเงิน จาํกดั 
 19 มิ.ย. 65 AAA 200,000.0000 205,311.76 

เงินฝากในธนาคาร

พาณิชย์ 
 

 

    
2,054,317.22 

CITI-GOLD 

SAVING 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ 

กรุงเทพฯ  
    467.38 

 CITI-SAVING-THB ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ 

กรุงเทพฯ 

(บ/ช เพ่ือการดาํเนินงาน) 

    

2,053,849.84 

รวม 18,254,173.23 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ 

Tris Fitch Definition Notes 

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะส้ัน 

T1 F1 ผูอ้อกตราสารหน้ีมีสถานะทั้งทางดา้นการตลาดและการเงินท่ี

แขง็แกร่งในระดบัดีมาก มีสภาพคล่องท่ีดีมาก และนกัลงทุนจะ

ไดรั้บความคุม้ครองจากการผิดนดัชาํระหน้ีท่ีดีกว่าอนัดบัเครดิต

ในระดับอ่ืน ผู ้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับ

ดงักล่าวซ่ึงมีเคร่ืองหมาย "+" ดว้ยจะไดรั้บความคุม้ครองดา้น

การผิดนดัชาํระหน้ีท่ีสูงย่ิงขึ้น  

 

T2 F2 ผูอ้อกตราสารหน้ีมีสถานะทั้งทางดา้นการตลาดและการเงินท่ี

แข็งแกร่งในระดบัดี และมีความสามารถในการชาํระหน้ีระยะ

ส้ันในระดบัท่ีน่าพอใจ  

 

T3 F3 ผูอ้อกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชาํระหน้ีระยะส้ันใน

ระดบัท่ียอมรับได ้

 

T4 B, C ผูอ้อกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชาํระหน้ีระยะส้ันท่ี 

ค่อนขา้งอ่อนแอ 

 

D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาํระหน้ี โดยผูอ้อกตราสารหน้ี

ไม่สามารถชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ไดต้ามกาํหนด 

 

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

AAA AAA(tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าท่ีสุด กลุ่มตราสารหน้ี 

ระดบัน่าลงทุน 

 (Investment grade 

bonds) 

AA AA(tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 

A A(tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB(tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

BB BB(tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากว่าระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี 

ระดบัเก็งกาํไร  

(Speculative grade 

bonds) 

B B(tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 

C CCC,CC,C (tha) มีความเส่ียงต่อการผิดนดัชาํระหน้ีสูงสุด 

D DDD,DD,D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 
 

ทั้ง Tris Rating และ Fitch Ratings ได้ใช้สัญลกัษณ์บวก (+) และลบ (-) ต่อท้ายอนัดับเครดิตขา้งต้น เพ่ือใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพ

เครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกว่าเล็กน้อย (+) และนอ้ยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลาํดบั ส่วนกรณีของ Fitch Ratings จะไม่มีการใชสั้ญลกัษณ์ต่อทา้ย

สาํหรับอนัดบัความน่าเช่ือถือ AAA (tha) และอนัดบัท่ีตํ่ากว่า CCC (tha) 

ท่ีมา : สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย / www.trisrating.com / www.fitchrating.com 

 
 
 
 
 

 

http://www.trisrating.com/
http://www.fitchrating.com/
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กองทุนปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิล้ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

 
31 พฤษภาคม 2564 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
  

หน่วย : บาท  

สินทรัพย ์
 

 

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม  (ราคาทุน 46,761,244.89 บาทในปี 2564) 47,877,085.69  

เงินฝากธนาคาร 
 

 

          เงินฝากออมทรัพย ์ 2,053,683.20  

ลูกหน้ี 
 

 

          จากดอกเบ้ียและเงินปันผล 9,452.54  

รวมสินทรัพย ์ 49,940,221.43  

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 116,348.56  

หน้ีสินอ่ืน 2,502.46  

รวมหน้ีสิน 118,851.02  

สินทรัพยสุ์ทธิ 49,821,370.41  

สินทรัพยสุ์ทธิ : 
 

 

          ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยล่ะ 10 บาท) 23,847,636.42  

          กาํไรสะสม 
 

 

                    บญัชีปรับสมดุล 14,802,673.52  

                    กาํไรสะสมตน้งวด 9,039,441.98  

                    กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาํเนินงาน 2,131,618.49  

สินทรัพยสุ์ทธิ 49,821,370.41  

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย  20.8915   

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย)  2,384,763.6420   
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กองทุนปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิล้ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันท่ี  1 ธันวาคม 2563 ส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 

31 พฤษภาคม 2564 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
  

หน่วย : บาท  

 

รายไดจ้ากการลงทุน 
 

 

          รายไดด้อกเบ้ีย 20,694.88  

          รายไดเ้งินปันผล 520,330.27  

รวมรายได ้ 541,025.15  

ค่าใชจ้่าย 
 

 

          ค่าธรรมเนียมการจดัการ 391,321.84  

          ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 6,522.00  

          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 15,652.92  

          ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 47,702.59  

รวมค่าใชจ้่าย 461,199.35  

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 79,825.80  

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน : 
 

 

          รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทนุ 1,655,330.38  

          รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 396,462.31  

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไม่เกิดขึ้น 2,051,792.69  

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 2,131,618.49  
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กองทุนปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิล้ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

ช่ือหลักทรัพย์ 
จํานวนหน่วย 
(พนัหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 
(พนับาท) 

ร้อยละของ 
เงินลงทุน 

พนัธบตัร ตั๋วเงินคลงั หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย       

          พนัธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย       

               พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 14/91/64 7,000.00 6,998.05 14.65 

               พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 15/90/64 4,000.00 3,998.59 8.35 

               พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 16/91/64 5,000.00 4,997.90 10.44 

เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้       

          เงินฝากออมทรัพย์       

               ธนาคาร ซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ   0.47 0.00 

ตราสารแห่งหนีท่ี้บริษัทจํากัดเป็นผู้ออก       

          ตราสารหนีภ้าคเอกชน       

               หุ้นกูมี้ผูค้ ํ้าประกนัของ บริษทั ปตท.สผ. ศูนยบ์ริหารเงิน จาํกดั คร้ัง

ท่ี 1/2562 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

200.00 205.31 0.43 

 

หุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น        

     หุ้นสามัญ        

          ของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน        

               บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 1.60 6.88 0.01  

          วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร        

               บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 42.30 174.28 0.36  

          บรรจุภัณฑ์        

               บริษทั โพลีเพลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 13.30 355.78 0.74  

               บริษทั เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จาํกดั (มหาชน) 27.03 1,493.19 3.12  

          กระดาษและวัสดุการพมิพ์        

               บริษทั ยไูนเตด็ เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 5.00 113.00 0.24  

     ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น        

          ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ในหุ้นสามัญ        

               บริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) 0.96 0.00 0.00  

     หุ้นสามัญ        

          ธุรกิจการเกษตร        

               บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 0.70 30.97 0.06  

          ธนาคาร        

               ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 5.60 182.00 0.38  
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ช่ือหลักทรัพย์ 
จํานวนหน่วย 
(พนัหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 
(พนับาท) 

ร้อยละของ 
เงินลงทุน 

               ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 17.30 1,989.50 4.15  

               ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 16.00 1,904.00 3.98  

               ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 6.20 353.40 0.74  

               ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 19.00 1,947.50 4.07  

          พาณิชย์        

               บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 6.00 364.50 0.76  

               บริษทั คอปเปอร์ ไวร์ด จาํกดั (มหาชน) 122.80 442.08 0.92  

               บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 13.87 461.04 0.96  

               บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)  33.20 703.84 1.47  

               บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 35.00 486.50 1.02  

               บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 19.20 729.60 1.52  

               บริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) 4.80 121.20 0.25  

          วัสดุก่อสร้าง        

               บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 1.30 569.40 1.19  

               บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 0.90 163.80 0.34  

          ช้ินส่วนอิเล็กทรอนกิส์         

               บริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0.40 232.00 0.48  

               บริษทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จาํกดั (มหาชน) 29.10 1,753.27 3.66  

          พลังงานและสาธารณูปโภค        

               บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 5.00 221.25 0.46  

               บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จาํกดั (มหาชน) 1.40 102.20 0.21  

               บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 78.90 318.76 0.67  

               บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 36.10 1,425.95 2.98  

               บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 4.50 533.25 1.11  

               บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 5.90 348.10 0.73  

          เงินทุนและหลักทรัพย์        

               บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 1.20 245.58 0.51  

               บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 28.73 499.95 1.04  

               บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน) 55.60 2,390.80 4.99  

          อาหารและเคร่ืองด่ืม        

               บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1.80 238.50 0.50  

               บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 60.20 1,640.45 3.43  

          การแพทย์        

               บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)  30.80 665.28 1.39  

               บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 2.80 369.60 0.77  
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ช่ือหลักทรัพย์ 
จํานวนหน่วย 
(พนัหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 
(พนับาท) 

ร้อยละของ 
เงินลงทุน 

               บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 44.10 155.23 0.32  

               บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั (มหาชน) 83.70 837.00 1.75  

               บริษทัโรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) 5.50 155.10 0.32  

          เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร        

               บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 3.70 623.45 1.30  

               บริษทั อินทชั โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 12.80 822.40 1.72  

               บริษทั ซินเนค็ (ประเทสไทย) จาํกดั (มหาชน) 2.80 74.20 0.16  

          ประกันภัยและประกันชีวิต        

               บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 18.40 579.60 1.21  

          ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์        

               บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) 9.10 418.60 0.87  

               บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  15.90 1,005.68 2.10  

          พฒันาอสังหาริมทรัพย์        

               บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 10.67 205.93 0.43  

               บริษทั แอสเสท เวิรด ์คอร์ป จาํกดั (มหาชน)  190.10 908.68 1.90  

               บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 9.10 461.83 0.96  

               บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 53.70 432.29 0.90  

          การท่องเท่ียวและสันทนาการ        

               บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 34.30 109.76 0.23  

          ขนส่งและโลจิสติกส์        

               บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 3.90 245.70 0.51  

               บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  14.30 117.26 0.24  

               บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 13.00 118.95 0.25  

               บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 46.50 837.00 1.75  

รวมเงินลงทนุ 17,506.06 47,886.37 100.00  

หกั     เงินปันผลคา้งรับ   9.29    

รวมเงินลงทุนท้ังส้ิน 17,506.06 47,877.09 100.00  
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รายงานช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2564) 
 

1. รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี ้

 

2.  ข้อมูลการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน 
 

-ไม่มี - 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรงหรือท่ี 

เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการท่ี www.manulife-asset.co.th  
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ระหว่างวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 บริษทัไดรั้บบทวิจยัและบทวิเคราะหเ์พ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจ

ลงทุนของกองทนุจากบริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

บริษัทนายหน้า 

1. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 10. บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 

2. ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ 11. บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

3. ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 12. บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 

4. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 13. บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 

5. ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 14. บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

6. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 15. บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

7. ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 16. บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั  

8. บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 17. บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

9. บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)   

 
 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

 

ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหน่ึงไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน 

 

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล 

1. นายไมเคิล รีด 

2. นายสุเมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์

3. นางสาวชชัฎดา  เอกะหิตานนท ์

4. นายจิรศกัด์ิ กีรติไพบลูย ์

5. นายวสุ  สุทธิพงษช์ยั (ส้ินสุดการปฏิบติัหนา้ท่ีถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564) 

6. นางสาวปานรดา โกจารยศ์รี 

http://www.manulife-asset.co.th/


 

 

 

 
 

                  บ
ริษ

ัท
ห

ลกั
ท

รัพ
ย์จั

ดก
าร

กอ
งทุ

น
 แ

มนู
ไล

ฟ์
 (ป

ระ
เท

ศไ
ท

ย)
 จํ

าก
ัด 

M
an

ul
ife

 A
ss

et
 M

an
ag

em
en

t (
Th

ai
la

nd
) C

om
pa

ny
 L

im
ite

d 

17
88

 ช
ั ้น

 1
8 

อา
คา

รสิ
งห

์ ค
อม

เพ
ลก็

ซ์ 
ถน

น
เพ

ชร
บ

ุรีต
ดัใ

ห
ม่ 

แข
วง

บ
าง

กะ
ปิ

 เข
ตห

้วย
ขว

าง
 ก

รุง
เท

พ
ฯ 

10
31

0 

18
/F

 S
in

gh
a 

C
om

pl
ex

, 1
78

8 
N

ew
 P

he
tc

ha
bu

ri 
R

oa
d,

 B
an

g 
K

ap
i, 

H
ua

i K
w

an
g,

 B
an

gk
ok

 1
03

10
 

โท
ร 

/ T
el

: (
66

) 2
84

4-
01

23
   

โท
รส

าร
 / 

Fa
x:

 (6
6)

 2
05

6-
97

47
 

E-
m

ai
l: 

M
ar

ke
tin

g@
kw

ga
ss

et
.c

om
 o

r w
w

w
.m

an
ul

ife
-a

ss
et

.c
o.

th
 

เห
ตขุ

ดัข
อ้ง

ที่
น

าํจ
่าย

ผูร้ั
บ

ไม่
ได

 ้
 

 1
. จ

่าห
น

า้ซ
อง

ไม่
ชดั

เจ
น

 


 2
. ไ

ม่มี
เล

ขที่
ห

น
า้ต

าม
จ่า

ห
น

า้ 


 3
. ไ

ม่ย
อม

รับ
 


 4

. ไ
ม่มี

ผูร้ั
บ

ตา
มจ

่าห
น

า้ 


 5
. ไ

ม่ม
ารั

บ
ตา

มก
าํห

น
ด 


 6

. เ
ลิก

กิจ
กา

ร 


 7
. ย

า้ย
 ไ

ม่ท
รา

บ
ที่

อย
ูใ่ห

ม่ 


 8
. อื่

น
 ๆ

 
 ลง

ชื่อ
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
 

mailto:Marketing@kwgasset.com
http://www.manulife-asset.co.th/

	สาส์นจากบริษัทจัดการ
	ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด
	กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-FLEX RMF)
	แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
	คำเตือนที่ควรทราบ
	รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์
	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)                                                                                                                ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
	*ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ร้อยละ 50 และผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) ร้อยละ 25 กับผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ...
	ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
	ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
	การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ดอกผลหรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน
	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
	รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
	งบดุล
	งบกำไรขาดทุน
	งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
	รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2564)
	การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
	รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน



