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สาส์นจากบริษัทจัดการ 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“บริษทั”) ขอนาํส่งรายงานประจาํปีของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์

มนัน่ี มาร์เก็ต (MS-MONEY) สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 - 31 มกราคม 2564 

บริษทัประกอบธุรกิจจดัการกองทุนรวม และธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคล โดย ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564 บริษทัมีมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้ งส้ิน  5,873,245,481.53 บาท  (ย ังรวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุ นเปิด  แมนู ไลฟ์ ก้าวไกล                     

(MN-BALANCE))* 

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 บริษัทยงัคงมุ่งมั่นท่ีจะนําเสนอ

ผลิตภณัฑ ์และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

กรุงเทพฯ : เมษายน 2564 

__________________________ 

หมายเหตุ: *กองทุนเปิด แมนูไลฟ์กา้วไกล (MN-BALANCE) เขา้เง่ือนไขการเลิกกองทุน เน่ืองจากมีผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือนอ้ยกว่า 35 

ราย จึงไดป้ระกาศยติุการรับคาํสั่งซ้ือและคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 
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ประวัติบริษัท 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)”) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2549 

ดว้ยทุนจดทะเบียนจาํนวน 100 ลา้นบาท โดยไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจดัการกองทุนรวมและกองทุนส่วน

บุคคลจากกระทรวงการคลงั ซ่ึงอยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดย

บริษทัได ้จดทะเบียนเพ่ิมทุน 9 คร้ัง ดงัน้ี  

 คร้ังท่ี 1 : วนัท่ี 7 กนัยายน 2554 จาํนวน 80 ลา้นบาท เป็น 180 ลา้นบาท  

 คร้ังท่ี 2 : วนัท่ี 13 มิถุนายน 2557 จาํนวน 45 ลา้นบาท เป็น 225 ลา้นบาท  

 คร้ังท่ี 3 : วนัท่ี 29 มีนาคม 2559 จาํนวน 25 ลา้นบาท เป็น 250 ลา้นบาท  

 คร้ังท่ี 4 : วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 จาํนวน 52 ลา้นบาท เป็น 302 ลา้นบาท  

 คร้ังท่ี 5 : วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 จาํนวน 50 ลา้นบาท รวมเป็น 352 ลา้นบาท 

 คร้ังท่ี 6 : วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 16 ลา้นบาท รวมเป็น 368 ลา้นบาท 

 คร้ังท่ี 7 : วนัท่ี 6 มิถุนายน 2563 จาํนวน 16 ลา้นบาท รวมเป็น 384 ลา้นบาท 

 คร้ังท่ี 8 : วนัท่ี 8 ตุลาคม 2563 จาํนวน 15 ลา้นบาท รวมเป็น 399 ลา้นบาท 

 คร้ังท่ี 9 : วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2564 จาํนวน 13 ลา้นบาท รวมเป็น 412 ลา้นบาท 

 

คณะกรรมการของบริษัทจัดการ (ข้อมลู ณ เมษายน 2564) 

1. นายแอนโทนิโอ ฮาง ตทั ชาน กรรมการ 

2. นายจีชู หลิว  กรรมการ 

3. นายสุเมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์  กรรมการ 

4. นายไมเคิล เกรแฮม รีด          ผูจ้ดัการ 
 

 

คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ เมษายน 2564) 

1. นายไมเคิล รีด ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายสุเมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ี สายงานการลงทุน 

3. นายชยัเกษม วฒันศิริพงษ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ี สายงานบริหารช่องทางจดัจาํหน่าย* 

4. นางสาวชชัฎดา เอกะหิตานนท ์ ประธานเจา้หนา้ท่ี สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

5. นายจิรศกัด์ิ กีรติไพบูลย ์ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแลกิจการ 

6. นางสาวปานรดา โกจารยศ์รี ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายปฏิบติัการ 

7. นายวสุ สุทธิพงษช์ยั  ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายตราสารหน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

หมายเหตุ: *ส้ินสุดการปฏิบติัหนา้ท่ีถึงวนัท่ี 15 เมษายน 2564 
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ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต (MS-MONEY) มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและผลตอบแทนเฉล่ียต่อปียอ้นหลงั 1 ปี ณ วนัท่ี 

29 มกราคม 2564 เทียบกบัช่วงเวลา ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 ดงัน้ี  
  

 29 ม.ค. 64 31 ม.ค. 63 

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (ลา้นบาท) 42.54 110.77 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.6498 11.6391 

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

MS-MONEY 0.09% 1.01% 

เกณฑม์าตรฐาน* 0.46% 1.40% 

(*55% Total Return of ThaiBMA Zero Rate Return Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํระยะเวลา 3 

เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ลา้นบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร

กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษ)ี 

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 – 31 มกราคม 2564 

ภาวการณ์ลงทุนของตลาดตราสารหนี ้

ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงกรกฎาคม 2563 เส้นอตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวชันขึ้นเล็กน้อย โดยในไตรมาสท่ี 

2/2563 เกิดการหดตวัของสภาวะเศรษฐกิจทัว่โลกจากผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 ท่ีทาํให้ตอ้งปิดเมืองและห้ามเดินทาง

ระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการคาดการณ์ว่า GDP และเงินเฟ้อของประเทศไทยในปี 2563 นั้นติดลบ ขณะท่ีธนาคารแห่งประเทศ

ไทย (ธปท.) ประกาศปรับลดดอกเบ้ียลง 25 bps เหลือ 0.50% เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 นอกจากน้ี บรรยากาศของตลาดตราสาร

หน้ีภาคเอกชนปรับตวัแยล่งเน่ืองจากกรณีการผิดนดัชาํระหน้ีของ บมจ.การบินไทย อยา่งไรก็ตาม การกลบัมาเปิดเศรษฐกิจอีกรอบใน

หลายประเทศมีผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนั (ตวัอยา่งเช่น ในอเมริกาเหนือมีจาํนวนผูติ้ดเช้ือรายวนัสูงขึ้นแต่ในเอเชียและยโุรปลดลง) ขณะท่ี

ยงัมีการติดเช้ือระลอกท่ี 2 ในบางประเทศ (เช่น อินเดีย ญ่ีปุ่ น และ เกาหลีใต)้ ทั้งน้ี อตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรท่ีส้ันมาก (อาย ุ0-1 

ปี) เพ่ิมขึ้น 1-2 bps ส่วนอตัราดอกเบ้ียอาย ุ10 ปีลดลง 1 bps เป็นผลมาจากการคงดอกเบ้ียนโยบาย 

ในเดือนธนัวาคม 2563 เส้นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลไทยปรับตวัลง เน่ืองจากความชดัเจนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริการวมถึงความคืบหน้าของวคัซีน COVID-19 จากไฟเซอร์ โมเดอร์นา และแอสตร้าเซนเนกา้ ส่งผลให้เงินทุนไหลเขา้

สินทรัพยเ์ส่ียงมากขึ้น อย่างไรก็ดี บรรยากาศของตลาดตราสารหน้ีไทยปรับตวัดีขึ้นจากการคงเบ้ียของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี 

0.50% เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 โดยมีอุปสงคเ์พ่ิมขึ้นสาํหรับผลตอบแทนระยะส้ันอายนุอ้ยกว่า 1 ปี  

ในเดือนมกราคม 2564 เส้นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลไทยขยบัขึ้นเล็กน้อย อนัเป็นผลมาจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร

สหรัฐฯ ท่ีเพ่ิมขึ้นประกอบกบัการบริหารวคัซีน COVID-19 จากไฟเซอร์ โมเดอร์นา และแอสตร้าเซเนกา้ท่ีประสบความสําเร็จซ่ึง

ส่งผลให้เกิดความเช่ือมัน่มากขึ้น ย่ิงไปกว่านั้น ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ นายโจ ไบเดน สัญญาว่าจะใชม้าตรการกระตุน้ทางการ

คลงัมูลค่า 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ บ่งบอกถึงอุปทานพนัธบตัรระยะยาวท่ีมากขึ้น ในขณะท่ีเฟดเร่ิมดาํเนินการตามเป้าหมาย

อตัราเงินเฟ้อเฉล่ียซ่ึงมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมอตัราเงินเฟ้อให้สูงกว่า 2% ในระยะส้ัน ดงันั้นพนัธบตัรระยะยาวซ่ึงขึ้นอยู่กบัความคาดหวงั

ของเงินเฟ้อจึงไดรั้บแรงกดดนั นอกจากน้ี ยงัมีอุปสงคท่ี์คอ่นขา้งแข็งแกร่งในช่วงส้ันๆ ของเส้นโคง้เน่ืองจาก ธปท. คงอตัราดอกเบ้ีย

ไวท่ี้ 0.50% ในวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ามกลางสภาพคล่องท่ีฝืดเคือง ดงันั้นผลตอบแทนระยะส้ัน (ตํ่ากว่า 1 ปี) จึงเพ่ิมขึ้นเพียง 3-5 

bps ในทางกลบักนัอตัราผลตอบแทนในช่วง 2-5 ปีเพ่ิมขึ้น 5-10 bps ในขณะท่ีอาย ุ10 ปีขยบัขึ้นเพียง 1 bps  
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ภาวะเศรษฐกิจ 

จากข้อมูลของ ธปท. การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 2563 ยงัไม่สมํ่าเสมอเน่ืองจากมีผูติ้ดเช้ือ COVID-19 ระบาด

ระลอกท่ีสองในช่วงปลายเดือน ส่งผลใหมี้ผูติ้ดเช้ือใหม่รายวนัพุ่งขึ้นมาอยูท่ี่ 800-900 คนต่อวนั จาก 200-300 คนต่อวนั เน่ืองจากการ

แพร่ระบาดใหญ่จากตลาดกุง้ในสมุทรสาครซ่ึงแพร่กระจายมาจากกลุ่มเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย และรวมถึงการแพร่กระจายต่อกนัใน

กลุ่มผูเ้ล่นพนนัจากบ่อนผิดกฎหมายในระยอง ทาํให้มีการประกาศใชม้าตรการปิดเมืองบางส่วนเพ่ือลดการแพร่ระบาด ดงันั้น ธปท. 

จึงไดป้รับคาดการณ์การเติบโต GDP ของประเทศไทยในปี 2564 จาก 3.6% เป็น 3.2% ขณะท่ีสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติได้ปรับคาดการณ์การเติบโตจาก 4.5% เป็น 2.8% โดยคาดว่าภาคการส่งออก การบริการและการท่องเท่ียวยงัคงประสบ

ปัญหาเน่ืองจากยงัคงมีขอ้จาํกดัการเดินทางระหว่างประเทศ 

แนวโน้มตลาดตราสารหนี ้

เน่ืองจากปัญหาการแพร่กระจายของ COVID-19 ไปทัว่โลก ทางคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของสหรัฐฯ (FOMC) ไดต้ดัสินใจ

ลดอตัราดอกเบ้ียอย่างฉุกเฉินถึง 2 คร้ัง รวมกนัถึง 150 bps ทาํให้อตัราดอกเบ้ียเหลือเพียง 0-0.25% นอกจากน้ี เฟดไดยื้นยนัว่าระดบั

ดอกเบ้ียควรจะคงอยู่ในระดบั 0-0.25% ไปจนถึงปี 2565 ขณะน้ีการใชน้โยบายดอกเบ้ีย 0% และการท่ีประธานเฟดยงัไม่เห็นดว้ยกบั

นโยบายดอกเบ้ียติดลบ ทําให้ตลาดซ้ือขายล่วงหน้าให้โอกาสเพียงเล็กน้อยท่ีเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบ้ียจนติดลบในเดือน

พฤศจิกายน 2564 และเดือนธนัวาคม 2564  

ในประเทศไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลระยะ 3 เดือนปรับขึ้นเป็น 0.47% จาก 0.32% โดยเส้นอตัราผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น 

เน่ืองจาก ธปท. คงดอกเบ้ียนโยบายไม่เปล่ียนแปลงท่ี 0.50% ขณะท่ีเศรษฐกิจไทยหดตวันอ้ยกว่าท่ีคาดในไตรมาส 4/2563 GDP ลดลง 

4.2% YoY เทียบกบัไตรมาสก่อนท่ีหดตวั 6.4% YoY อยา่งไรก็ตาม กระทรวงการคลงัไดป้รับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP ของ

ไทยในปี 2564 เหลือ 2.8% โดยตอ้งเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ท่ีมีการแพร่ระบาดเป็นวงกวา้งและ

รวดเร็ว ซ่ึงการตั้งเป้าหมายในการฉีดวคัซีนในประเทศไทยยงัคงตอ้งรอมาตรการจากรัฐบาลต่อไป 
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต (MS-MONEY) 

นโยบายการลงทุน 

ลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีคุณภาพตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กาํหนด โดยการลงทุนในประเทศจะเน้นลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได้ตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ตราสารท่ีกองทุนลงทุนจะตอ้งมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็นหรือจะครบกาํหนดชาํระคืนไม่เกิน 397 วนั นบัแต่วนัท่ี

ลงทุน โดยจะดาํรงอายเุฉล่ียแบบถ่วงนํ้าหนกั (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึงไวไ้ม่เกิน 92 วนั 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีเสนอขายในต่างประเทศในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุน เม่ือคาํนวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้าประกนัหรือคู่สัญญา โดยให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดให้ลงทุนได ้ทั้งน้ี กองทุนอาจทาํสัญญา 

สวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดท่ีอ้างอิงกับอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign 

Exchange Rate Risk) และจะทาํการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเตม็จาํนวน (Fully Hedge) แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง

ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 

กองทุนจะลงทุนในตราสารขา้งตน้ โดยมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออย่างใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี เวน้แต่เป็นตราสารภาครัฐไทย และ/หรือ

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสินซ่ึงรัฐบาลเป็นประกนัเงินฝาก หรือตราสารนั้น 

(1)   อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะส้ัน 2 อนัดบัแรก หรือ 

(2)   อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว 3 อนัดบัแรก หรือ 

(3)  อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเทียบเคียงไดก้บัสองอนัดบัแรกของการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะส้ันตามท่ีสถาบนัจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือไดเ้ปรียบเทียบไว ้

นโยบายการจ่ายปันผล  ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล   

ผู้ดูแลผลประโยชน์   ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 

นายทะเบียนกองทุน  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
 

แผนภาพแสดงตําแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 

 

 

 

 

การป้องกนัความเส่ียง FX บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

ต่ํา สูง 

ท้ังหมด/ เกือบท้ังหมด 

*ปัจจุบนักองทุนไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ 
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564 
 

เร่ืองท่ีแก้ไข สรุปรายละเอียด วันท่ีมีผล 

ยกเลิกข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุน

ในกองทุนรวม  

[เป็นไปตามประกาศสาํนักงาน 

ก.ล.ต. ท่ี สน.52/2563 และประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี 

ทน.62/2563] 

 

 

 

การยกเลิกขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ไดแ้ก ่

(1) ยกเลิกการจาํกัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกนัถือหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุน 

(2) ยกเลิกการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจาํกดัการจดัสรรและการ

โอนหน่วยลงทุน การรายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. การแกไ้ขสัดส่วนการ

ถือหน่วยลงทุนกรณีถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดั รวมทั้งการจาํกดัสิทธิ

ของผูถื้อหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล (เฉพาะกองทุนท่ีมีนโยบาย

จ่ายเงินปันผล) เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุน บริษทัจดัการจะ

ไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 นั้น 

22 ธนัวาคม 2563 

 

ปรับปรุงรายช่ือผู้สอบบัญชี เดิม ใหม่ 

ช่ือ : นางสาวสมใจ คุณปสุต 

ช่ือ : นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง   

ช่ือ : นางยพุดี สัจจะวรรณกุล (ยกเลิก)  

ช่ือ : นางสาวสมใจ คุณปสุต 

ช่ือ : นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง   

ช่ือ : นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
23 กุมภาพนัธ์ 2564 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต 

                ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี 
มาร์เก็ต  อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผูจ้ ัดตั้ งและจัดการกองทุน
ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดงักล่าว ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงวนัท่ี 
31 มกราคม 2564  แลว้นั้น 

ธนาคารฯ ไดจ้ดัท ารายงานฉบบัน้ีข้ึนบนพ้ืนฐานของแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีในจดหมายน้ีโดยเช่ือว่า
เช่ือถือได ้แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อ
ความผิดพลาด ความละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลท่ีสาม) อยา่งชดัแจง้ ไม่มีการรับประกนัวา่เหตุการณ์หรือ
ผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนักบัรายงานดงักล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไม่รับประกนั
ใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระท าการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการ
กระท า หรือการละเลยท่ีเกิดข้ึนอนัเก่ียวขอ้งกบัรายงานฉบบัน้ี  

               ธนาคารฯ เห็นว่าบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ไดป้ฏิบัติหน้าท่ีในการ
จัดการโดยถูกต้องตามท่ีควรตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไวใ้นโครงการจัดการท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงาน 
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และภายใตพ้ระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 

   ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 

 (คุณกฤป อนัตกร    คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัด์ิ)
        Citibank N.A. 

   ผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนรวม 
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ผลการดําเนินงานย้อนหลัง (%)                                                                                                                    ณ วันท่ี 29 มกราคม 2564 
 

กองทุน มลูค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 

MS- MONEY 42,542,936.85 11.6498 
 
 กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันท่ีจัดตั้งกองทุน 

 
 

ช่ือกองทุน /  

เกณฑ์มาตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อปี 

ตั้งแต่ 

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

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 

(20 ก.พ. 51) 

MS-MONEY -0.02 -0.01 -0.02 0.09 0.61 0.73 1.29 1.19 

เกณฑม์าตรฐาน* 0.01 0.09 0.16 0.46 1.02 1.10 1.57 1.71 

Standard Deviation  

ของกองทนุ 

0.08 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.08 0.18 

Standard Deviation 

ของเกณฑม์าตรฐาน 

0.01 0.02 0.01 0.03 0.03 0.03 0.13 0.26 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก** 0.02 0.06 0.12 0.29 0.77 0.84 1.16 1.18 

ท่ีมา : Morningstar 

หมายเหตุ: การนาํเสนอผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตํ่ากว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอตัราเฉล่ียต่อปี (Annualized Return) 

*เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร เร่ือง การปรับปรุงการจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากการลงทุนผา่นกองทุนรวม 

จึงมีการปรับตวัช้ีวดัของกองทุนเป็น 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินนอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษ ีโดยเร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

**อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํระยะเวลา 3 เดือนเฉล่ียของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธนาคารกสิกรไทย หลงัหักภาษ ี

(เร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป) 

เอกสารการวัดผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีจั้ดทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน 

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุน

คืนเตม็จาํนวน/ แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินท่ีมีความเส่ียงตํา่ แต่กมี็โอกาสขาดทุนได้/ ผู้ลงทุนโปรดทาํความ

เข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทนุ/  ผลการดาํเนินงานในอดีต  ผลการเปรียบเทียบผลการ

ดาํเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

2008 2009 2011 2013 2015 2017 2019

101.35

103.3

105.29

109.38

111.48

113.63

118.05

120.32

125

 

             

  

MS-MONEY 
Benchmark*  
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม*  จํานวนเงิน   ร้อยละของมูลค่า  

 (Fund's direct expenses)   (พนับาท)   ทรัพย์สินสุทธ ิ 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee)  187.84 0.2164 

 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์(trustee fee)  25.54 0.0294 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)  55.73 0.0642 

 ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee)  ไม่มี ไม่มี 

 ค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(trading costs) - - 

 ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขาย 

• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

• ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

 

- 

- 

 

- 

- 

ค่าตรวจสอบบญัชี (audit fee)  90.72 0.1045 

ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร 83.71 0.0964 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 0.96 0.0011 

ค่าธรรมเนียมการโอนหลกัทรัพย ์(Securities Transfer) 2.22 0.0026 

ค่าจดัทาํ จดัพิมพ ์รายงานประจาํปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ 0.91 0.0011 

 รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด** 447.63 0.5157 

     *        ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดร้วมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 

    **  ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 

ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 

(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564 
 

PTR =  MIN (ซ้ือหุ้น, ขายหุน้) 
 

Avg. NAV 

PTR =  347,506,174.89 
 

86,810,190.23 

PTR =  4.00 
 

หมายเหตุ: PTR คาํนวณจากมูลค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพยสิ์นกบัผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยสิ์นท่ีกองทุน

รวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั 
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การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกผล 

หรือผลประโยชน์ท่ัวไปท่ีเกิดจากการลงทุน 

 

กองทุนน้ีไม่มีการรับค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ดอกผลหรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทุน 

 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิและการก่อภาระผูกพนั 

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2564 

ช่ือหลักทรัพย์ 
  

จํานวนหน่วย 
(พนัหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 
(พนับาท) 

ร้อยละของ 
NAV 

พนัธบตัร ตั๋วเงินคลงั หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย       

          พนัธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย       

               พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 44/91/63 32,000.00 31,998.70 75.22 

               พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 1/91/64 4,000.00 3,998.41 9.40 

เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้       

          เงินฝากออมทรัพย์       

               ธนาคาร ซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ   14.78 0.03 

ตราสารแห่งหนีท่ี้บริษัทจํากัดเป็นผู้ออก       

ตราสารหนีภ้าคเอกชน    

หุ้นกูร้ะยะส้ันของบริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั ชุดท่ี 8 

ครบกาํหนดไถ่ถอน วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

4000.00  3,994.84 9.39 

เงินฝากออมทรัพย์    

ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ กรุงเทพฯ  2,636.10 6.20 

สินทรัพย์อ่ืน และหนีสิ้นอ่ืน       

          สินทรัพยอ่ื์น   1.66 0.00 

          หน้ีสินอ่ืน   101.77 0.24 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 40,000.00 42,542.72 100.00 

 

ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนกัและสัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินท่ีมีสภาพคล่องสูง 

อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน (Portfolio Duration)   0.05 ปี 

 

 

 

 

 



 

11 

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท่ี้ออกโดยนิตบิุคคลไทยหรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย 
 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก หรือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทุน 

ณ วันท่ี 29 มกราคม 2564 
 

กลุ่มของตราสาร  มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท) 

%NAV 

(ก)  ตราสารภาครัฐ ไดแ้ก่ ตัว๋แลกเงิน พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พนัธบตัร หรือตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูและ
พฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือกระทรวงการคลงั เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง  

ผูรั้บอาวลั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

             35,996,189.70          84.61 

(ข)  ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั
เงินทนุเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

                   14,779.40           0.03 

(ค)  ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก  
ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั  

3,994,728.30 9.39 

(ง)  ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากว่า
investment grade หรือไม่มี rating  เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั  
ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

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

รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ต 

ณ วันท่ี 29 มกราคม 2564 

ประเภท ผู้ออก ผู้คํา้ประกัน/ 

ผู้รับรอง/ 
ผู้สลักหลัง 

วันครบอายุ อันดับความ 
น่าเช่ือถือ 

 

มูลค่าหน้าตั๋ว 

(บาท) 

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 

(บาท) 

พนัธบตัร        

CB21204C ธนาคารแห่งประเทศไทย  4 ก.พ. 64  32,000,000.0000 31,997,828.48 

CB21408B ธนาคารแห่งประเทศไทย  8 เม.ย. 64  4,000,000.0000 3,998,361.22 

หุ้นกู้       

ICBCTL215 บจก. ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย)  7 พ.ค. 64 AAA(tha) 4,000,000.0000 3,994,728.30 

เงินฝากในธนาคารพาณิชย์       

CITI-GOLD SAVING ธนาคารซิต้ีแบงก ์กรุงเทพฯ     14,779.40 

CITI-SAVING-THB ธนาคารซิต้ีแบงก ์กรุงเทพฯ 

(บ/ช เพ่ือการดาํเนินงาน) 

    2,636,118.40 

รวม 42,641,815.80 
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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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รายงานช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน (ข้อมูล ณ 29 มกราคม 2564) 
 

1. รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี ้

 

2.  ข้อมูลการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน 
 

-ไม่มี - 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรงหรือท่ี 

เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการท่ี www.manulife-asset.co.th  
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ระหว่างวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 บริษทัไดรั้บบทวิจยัและบทวิเคราะหเ์พ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจ

ลงทนุของกองทนุจากบริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

ลําดับท่ี บริษัทนายหน้า 

1. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2. ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ 

3. ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

4. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

5. ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

6. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

7. ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

8. บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 

9. บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

10. บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

11. บริษทั หลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 

12. บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 

13. บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 

14. บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

15. บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

16. บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

17. บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล 

1. นายไมเคิล รีด 

2. นายสุเมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์

3. นายชยัเกษม วฒันศิริพงษ ์

4. นางสาวชชัฎดา เอกะหิตานนท ์

5. นายวสุ สุทธิพงษช์ยั 

6. นางสาวปานรดา โกจารยศ์รี 

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

วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันน่ี มาร์เก็ต มีอายุเฉล่ียแบบถ่วงนํ้ าหนัก (Portfolio Duration) ของ

กองทุนอยูท่ี่ประมาณ 96 วนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินท่ีกาํหนดให้ Portfolio Duration ณ ขณะ

ใดขณะหน่ึงจะตอ้งไม่เกิน 92 วนั จากการท่ีกองทุนลงทุนในตราสาร CB21401A ทดแทนตราสารเดิมท่ีครบกาํหนด อยา่งไรก็ตาม 

เม่ือพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสําคญั จึงไม่ไดมี้การขายตราสารดงักล่าวออกไปทนัทีซ่ึงจะทาํให้เกิดการ

ขาดทุนอนัไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนเทียบกบัการให้กองทุนถือตราสารดงักล่าวต่อไปอีก 2-3 วนั ก็จะทาํให้อายุเฉล่ีย

แบบถ่วงนํ้าหนกัของกองทุนกลบัสู่เกณฑป์กติตามท่ีกาํหนดไว ้ 

ทั้งน้ี ปัจจุบนั กองทุนไดล้งทุนเป็นไปตามเกณฑ์และนโยบายการลงทุนท่ีกาํหนด โดยจะบริหารจดัการดว้ยความระมดัระวงัเพ่ือ

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนต่อไป 

 

รายงานข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
 

ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต มีการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน              

โดยกลุ่มบุคคลจาํนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 53.49 

 

รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 
 

ช่ือ - นามสกุล ขอบเขตหน้าท่ี วันท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 

นายสุเมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์ บริหารทีมงานสายงานการลงทุน 17 สิงหาคม 2563 

นายวสุ สุทธิพงษช์ยั ผูจ้ดัการกองทุนตราสารหน้ี 15 กนัยายน 2552 
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต 

รายงาน และ งบการเงิน 

31 มกราคม 2564 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต (กองทุนฯ) ซ่ึงประกอบดว้ย          

งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 ผลการดาํเนินงาน                                 

และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต 

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ี

กาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน และไดรั้บการเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์         

และตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                 

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กองทุนฯตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน

ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 



 

17 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารของกองทุนฯมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม               

แนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน                

และไดรั้บการเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รับผิดชอบเก่ียวกบั         

การควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารของกองทุนฯพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารของกองทุนฯรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทนุฯในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักลา่ว และการใชเ้กณฑ ์

การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารของกองทุนฯมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนฯหรือ              

หยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด                   

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคอื                

ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี                 

จะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง                

อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ี              

ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน            

จากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                 

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน                

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก              

การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                  

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ          

การควบคุมภายในของกองทุนฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารของกองทุนฯใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารของกองทุนฯจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารของ

กองทุนฯ และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบั

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกองทุนฯใน

การดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่

กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนฯตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารของกองทุนฯในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุม

ภายใน ซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 

 

 

ณริศรา ไชยสุวรรณ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4812 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 26 เมษายน 2564 

 

 



กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี� มาร์เกต็

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 มกราคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม 

   (ราคาทุน ณ 31 มกราคม 2564: 40,002,307 บาท 

   และ 31 มกราคม 2563: 106,885,233 บาท) 40,006,723             106,884,395           

เงินฝากธนาคาร 7 2,636,098               4,002,014               

ลูกหนี�จากดอกเบี�ย 19                           85                           

สินทรัพยอื์�น 1,647                      735                         

รวมสินทรัพย์ 42,644,487             110,887,229           

หนี�สิน

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 9 101,169                  118,125                  

หนี� สินอื�น 597                         757                         

รวมหนี�สิน 101,766                  118,882                  

สินทรัพย์สุทธิ 42,542,721             110,768,347           

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน

   หน่วยลงทุน 200,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 2,000,000,000        2,000,000,000        

ทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน

   หน่วยลงทุน 3,651,811.6455 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

   (31 มกราคม 2563: 9,516,856.0655 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) 9 36,518,117             95,168,561             

กาํไรสะสม

   กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 8 17,050,844             16,939,349             

   บญัชีปรับสมดุล (11,026,240)            (1,339,563)              

สินทรัพย์สุทธิ 42,542,721             110,768,347           

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 11.6497 11.6391

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมด ณ วนัสิ�นปี (หน่วย) 9 3,651,811.6455      9,516,856.0655      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี� มาร์เก็ต

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 31 มกราคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

อตัรา ราคาทุน/ ร้อยละของ อตัรา ราคาทุน/ ร้อยละของ

ชื�อยอ่ ดอกเบี�ย ราคาทุน มูลค่า มูลค่า ดอกเบี�ย ราคาทุน มูลค่า มูลค่า

หลกัทรัพย์ วนัครบกาํหนด หนา้ตั�ว จาํนวนหน่วย มูลค่าที�ตราไว้ ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม เงินลงทุน หนา้ตั�ว จาํนวนหน่วย มูลค่าที�ตราไว้ ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม เงินลงทุน

(%)  (หน่วย)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (%) (%)  (หน่วย)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (%)

ตราสารหนี�

   พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

      พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20206B 6 ก.พ. 2563 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          45,000                45,000,000        44,991,131        44,992,065        42.09                  

      พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20227A 27 ก.พ. 2563 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          5,000                  5,000,000           4,996,370           4,996,370           4.68                    

      พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20305B 5 มี.ค. 2563 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          8,000                  8,000,000           7,991,128           7,991,128           7.48                    

      พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20326B 26 มี.ค. 2563 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          10,000                10,000,000        9,983,605           9,983,678           9.34                    

      พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20423A 23 เม.ย. 2563 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          9,000                  9,000,000           8,978,820           8,978,317           8.40                    

      พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20423C 23 เม.ย. 2563 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          30,000                30,000,000        29,929,400        29,928,058        28.00                  

      พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21204C 4 ก.พ. 2564 -                          32,000                32,000,000        31,998,728        31,998,697        79.98                  -                          -                          -                          -                      -                          -                          

      พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21408B 8 เม.ย. 2564 -                          4,000                  4,000,000           3,998,666           3,998,410           9.99                    -                          -                          -                          -                      -                          -                          

   ตราสารหนี�ภาคเอกชน

      หุ้นกูร้ะยะสั�นของบริษทั ลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั 

         ชุดที� 8 ครบกาํหนด 7 พฤษภาคม 2564 ICBCTL21507A 7 พ.ค. 2564 -                          4,000                  4,000,000           3,990,134           3,994,837           9.99                    -                          -                          -                          -                          -                          -                          

รวมตราสารหนี� 39,987,528        39,991,944        99.96                  106,870,454      106,869,616      99.99                  

เงนิฝากธนาคาร

   ธนาคาร ซิตี�แบงก์ เอน็.เอ. - ออมทรัพย์ เผื�อเรียก 0.18                    14,779                14,779                0.04                    0.50                    14,779                14,779                0.01                    

รวมเงนิฝากธนาคาร 14,779                14,779                0.04                    14,779                14,779                0.01                    

รวมเงนิลงทุน 40,002,307        40,006,723        100.00                106,885,233      106,884,395      100.00                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2564 2563

ชื�อหลกัทรัพย์
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี� มาร์เกต็

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มกราคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบี�ย 7,796                      14,255                    

รวมรายได้ 7,796                      14,255                    

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6.1, 9 187,837                  201,197                  

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 6.1 25,542                    27,664                    

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6.1 55,728                    60,359                    

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการ 6.2 178,527                  192,714                  

รวมค่าใช้จ่าย 447,634                  481,934                  

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (439,838)                 (467,679)                 

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 547,665                  1,406,957               

รายการกาํไรสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 5,253                      239 

รวมรายการกาํไรที�เกดิขึ�นและยังไม่เกดิขึ�นจากเงินลงทุน 552,918                  1,407,196               

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 113,080                  939,517                  

หกั ภาษีเงินได้ (1,585)                     (96) 

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลงัหักภาษีเงินได้ 111,495                  939,421                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี� มาร์เกต็

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มกราคม 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก

การดาํเนินงาน 111,495                  939,421                  

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนที�ขายในระหวา่งปี

   จาํนวน 1,273,998.9544 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 

   (2562: 9,794,555.3904 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) 12,739,990             97,945,554             

หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหวา่งปี

   จาํนวน 7,139,043.3744 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 

   (2562: 7,132,979.0805 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) (71,390,434)            (71,329,791)            

หน่วยลงทุนที�ลดลงสุทธิในระหวา่งปี

   จาํนวน 5,865,044.4200 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

   (2562: 2,661,576.3099  หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) (58,650,444)            26,615,763             

บวก (หกั): การเปลี�ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุล (9,686,677)              4,218,032               

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิของทุนที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (68,337,121)            30,833,795             

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (68,225,626)            31,773,216             

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 110,768,347           78,995,131             

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 42,542,721             110,768,347           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันน่ี มาร์เกต็ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มกราคม 2564  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  ข้อมูลกองทุนฯ 

 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

โดยไม่มีกาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของกองทุนฯ และไม่มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

กองทุนฯได้จดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2551 โดยมีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งส้ิน 2,000 

ลา้นบาท  

 กองทุนฯมีวตัถุประสงคท่ี์จะระดมเงินทุนระยะยาวจากผูล้งทุนประเภทสถาบนัและบุคคลธรรมดาเพื่อลงทุน

ในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีคุณภาพตามท่ี ก.ล.ต. 

กาํหนด โดยเนน้การลงทุนในเงินฝากธนาคารหรือตราสารหน้ีระยะสั้น ท่ีดาํรงอายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงนํ้ าหนกั 

(Portfolio Duration) ของกองทุนฯ ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงบริษทัจดัการฯอาจพิจารณาลงทุน

ในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนฯ  

 กองทุนฯบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“บริษทัจดัการฯ”)                       

และมีธนาคารซิต้ีแบงค์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด 

(มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

 ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ เป็นบุคคลธรรมดา ซ่ึงถือหน่วยลงทุนคิด

เป็นอตัราร้อยละ 26.75 และ ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ เป็นบริษทัจาํกดั

แห่งหน่ึงในประเทศไทย ซ่ึงถือหน่วยลงทุนคิดเป็นร้อยละ 34.69 ของทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้น

อย่างต่อเน่ือง และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมทัว่โลก ทาํให้ราคาหุ้นทัว่โลกผนัผวนและกดดนั

ให้ตลาดหุ้นทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทยเคล่ือนไหวในแดนลบ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่

แน่นอนและผลกระทบต่อการปรับลดของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนฯ ฝ่ายบริหารของกองทุนฯได้

ติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ด ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ

สินทรัพยสุ์ทธิ และอาจตอ้งปรับเปล่ียนแผนการลงทุนและการบริหารงานเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์

ดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณ

ผลกระทบ ซ่ึงตอ้งมีการประมาณการอยา่งต่อเน่ือง หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
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2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินจดัทาํขึ้นโดยใช้แนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีกาํหนด             

โดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. แนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลีย้งชีพท่ีเร่ิมใช้ในปีปัจจุบัน 

ก่อนปีปัจจุบนั กองทุนฯจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติั

วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัทาํขึ้นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106  

เร่ือง การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน  แต่เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

มีผลทาํให้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน

ถูกยกเลิกไป สมาคมบริษทัจดัการลงทุนจึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุน

สํารองเล้ียงชีพซ่ึงได้รับการเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(“ก.ล.ต.”) (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”)  น้ีขึ้นเพื่อบงัคบัใช้กบักองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ทั้งน้ีไม่รวมถึง

กองทุนรวมอ่ืนใดท่ีมีแนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับกองทุนรวมนั้นไวเ้ป็นการเฉพาะ  

แนวปฏิบติัทางบญัชีน้ีกาํหนดให้กิจการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีโดยไม่อา้งอิงถึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีกาํหนดไว ้ส่วนเร่ืองท่ี

แนวปฏิบติัไม่ไดก้าํหนดไวใ้ห้กิจการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ

บญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  

แนวปฏิบัติทางบัญชีน้ีได้กําหนดหลักการบัญชีเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่ารายการของ

เคร่ืองมือทางการเงิน การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบัญชีสําหรับส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิเป็น             

หน่วยลงทุน และกําหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากน้ี                  

แนวปฏิบติัทางบญัชียงัได้กาํหนดส่วนประกอบของงบการเงิน รูปแบบการแสดงในรายการงบการเงิน

รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งน้ีแนวปฏิบติัทางบญัชีมีขอ้กาํหนดบางประการท่ีแตกต่างไปจาก

ขอ้กาํหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมท่ีกิจการเคยปฏิบติัตาม โดยในการเปล่ียนมาใช้แนว

ปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก ไดก้าํหนดให้กิจการใชวิ้ธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปโดยไม่ตอ้งปรับยอ้นหลงังบ

การเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปีปัจจุบันไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกองทุนฯท่ีเป็น

สาระสําคัญ ยกเวน้กองทุนฯไม่ต้องแสดงข้อมูลทางการเงิน เช่น งบกระเงินสดและข้อมูลอัตราส่วน         

ทางการเงินท่ีสาํคญั ตามรูปแบบเดิมท่ีเคยกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 

4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

  รายไดด้อกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

  กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน 

        ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง ณ วนัท่ีกองทุนฯมีสิทธิไดรั้บหรือเกิดภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายทรัพยากรเพื่อ

แลกกบัส่วนไดเ้สียของกองทุนฯ 

4.2  เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กองทุนฯจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี

วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยตน้ทุนในการทาํรายการซ่ึงเก่ียวข้อง

โดยตรงกบัการไดม้ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือเกิดขึ้น 

  สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

  สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมเป็นรายการกําไรหรือขาดทุน                          

ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทั้งน้ีสินทรัพยท์างการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง เงินลงทุนในตราสารหน้ี                    

และเงินฝากธนาคาร 

มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ี แสดงโดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสาร

หน้ีไทย 

 เม่ือมีการจาํหน่ายหรือตัดรายการของเงินลงทุนผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับต้นทุนของ              

เงินลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน กองทุนฯใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการคาํนวณ

ตน้ทุนของเงินลงทุน 
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 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน  

 กองทุนฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสําหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยตน้ทุนในการทาํรายการ

ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการได้มารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือเกิดขึ้น และ                  

จดัประเภทหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้

ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง

และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี

การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

หน้ีสินทางการเงินจะถูกตดัรายการออกจากงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเม่ือหน้ีสินทางการเงินนั้นไดส้ิ้นสุดลง 

เช่น เม่ือภาระผกูพนัท่ีระบุในสัญญาไดมี้การปฏิบติัตามแลว้ หรือไดมี้การยกเลิก 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 

การวัดค่าเงินลงทุน  

เงินลงทุนจะรับรู้เม่ือวนัเร่ิมแรกเป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนฯมีสิทธิใน

เงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซ้ือเงินลงทุน และค่าใชจ่้ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทุนฯ

จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนจะวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุน             

จากการวดัค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นในงบกาํไรขาดทุน ราคาทุนของ            

เงินลงทุนท่ีจาํหน่ายคาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

 เงินลงทุนในตราสารหนี ้

  เงินลงทุนในตราสารหน้ีในความตอ้งการของตลาดท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม 

โดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยในวนัท่ีวดัค่าเงินลงทนุ  

 เงินลงทุนในตราสารหน้ี ท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยพิจารณาตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน และตามขอ้กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ

กําหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 กองทุนฯใช้วิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือของตรา

สารหน้ีเท่ากับ 90 วนัหรือตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุครบกาํหนดภายใน 90 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีลงทุน และไม่มี

เง่ือนไขในการต่ออายุเน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีนั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตดัจาํหน่ายอย่าง

เป็นสาระสาํคญั 
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 เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 เงินฝากธนาคารใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบ้ียคา้งรับจนถึงวนัท่ีวดัมูลค่าเงินลงทุนในการกาํหนดมูลค่า

ยติุธรรม ซ่ึงไดแ้ยกแสดงดอกเบ้ียคา้งรับไวใ้น “ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย” ในงบดุล 

4.3  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนไดเ้สียของกองทุนฯ

ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือฝ่ายบริหาร 

ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีรับผิดชอบในการจดัการกองทุนฯหรือมีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายหรือตดัสินใจเพื่อให้

กองทุนฯบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ทั้งน้ี รวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 

  นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนฯ 

หรืออยู่ภายใตอ้าํนาจควบคุมของกองทุนฯ หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัของกองทุนฯ หรืออยู่ภายใต้

อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของกองทุนฯ 

4.4 บัญชีปรับสมดุล 

 ส่วนหน่ึงของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหน่วยลงทุนซ่ึงเท่ากับจาํนวนต่อหน่วยของกาํไรสะสมท่ี           

ยงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัท่ีเกิดรายการถูกบนัทึกใน “บญัชีปรับสมดุล” 

4.5 ภาษีเงินได้ 

 กองทุนฯเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเฉพาะเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรใน

อตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 

4.6 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วม              

ในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนฯใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของ

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรม

แบบเกิดขึ้นประจาํ 

5.  การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัจดัการฯอาจจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ี

เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้

6. ค่าใช้จ่าย 

6.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ประเภทค่าธรรมเนียม อตัราร้อยละของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนฯ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินอตัราร้อยละ 0.70 ต่อปี (ปัจจุบนัเก็บ 0.2140% ต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินอตัราร้อยละ 0.06 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินอตัราร้อยละ 0.07 ต่อปี 

 บริษทัจดัการฯจะคาํนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวนัท่ีมีการคาํนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยใช้มูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิในแต่ละวนัเป็นฐานในการคาํนวณค่าธรรมเนียมเป็นรายวนัแต่จะเรียกเก็บจากกองทุนฯเป็น             

รายเดือน ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้ยงัไมร่วมภาษมีูลค่าเพิ่ม 

6.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 

 (1) ค่าใชจ่้ายเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ซ่ึงบริษทัจดัการฯจะดาํเนินการเรียก

เก็บค่าใชจ่้ายดงักล่าวตามท่ีจ่ายจริงจากกองทุนฯ โดยทางบญัชีจะตดัเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนฯเฉล่ีย

เท่ากนัเป็นรายวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากค่าใชจ่้ายนั้น ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในการจดัทาํ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้าน

การตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการจดัสัมมนาแนะนํากองทุนฯ ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายดังกล่าว

รวมกันไม่เกินอัตราร้อยละ 1.0 ของจํานวนเงินกองทุนท่ีจัดตั้ งได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท และ

ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินการขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนฯ 
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 (2) ค่าใชจ่้ายเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนฯซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนฯเม่ือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจ่าย

จริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯเฉล่ียเท่ากันเป็นรายวนัตามระยะเวลาท่ีจะ

ไดรั้บประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นหรือในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใช้จ่ายดงักล่าว เช่น ค่าใช้จ่าย

ด้านโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ ์ค่าไปรษณียากร เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรวมกนัไม่เกินอตัราร้อยละ 1.0 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนฯ 

7. เงินฝากธนาคาร 

(หน่วย: บาท) 

ธนาคาร ประเภทเงินฝาก เงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย (% ต่อปี) 

  31 มกราคม 31 มกราคม 

  2564 2563 2564 2563 

      

ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. สาขากรุงเทพฯ ออมทรัพย ์ 2,636,098 4,002,014 0.01 0.05 

รวม  2,636,098 4,002,014   

8. กาํไรสะสมจากการดําเนินงาน 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 

 2564 2563 

   

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (2,367,842) (1,900,067) 

กาํไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนสะสม 19,308,029 17,901,072 

ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนสะสม (838) (1,077) 

กาํไรสะสมตน้ปี 16,939,349 15,999,928 

บวก: การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี 111,495 939,421 

กาํไรสะสมปลายปี 17,050,844 16,939,349 
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9. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี กองทนุฯมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุด                           

วนัท่ี 31 มกราคม 

 

 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน     

 แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 187,837 201,197 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน            

และท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6.1 

  ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 และ 2563 กองทุนฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 31 มกราคม 

 2564 2563 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย (แสดงรวมอยูใ่น “คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย”) 7,770 19,565 

 ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 และ 2563 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ มีดงัน้ี 

(หน่วย: หน่วย) 

 31 มกราคม 

 2564 2563 

   

บริษทั แมนูไลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) - 3,301,408.7801 

10. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2564 และ 2563 กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในเงิน

ฝากธนาคารและตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้) เป็นจาํนวนเงิน 762,442,940 บาท และ 

792,944,171 บาท ตามลาํดบั โดยคิดเป็นร้อยละ 878.29 และร้อยละ 844.36 ตามลาํดบั ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งปี 
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11. เคร่ืองมือทางการเงิน 

11.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของกองทุนฯประกอบดว้ย เงินลงทุน เงินฝากธนาคาร และลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย              

กองทุนฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายการบริหารความเส่ียงในแต่

ละดา้นดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านเครดิต 

 กองทุนฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้น

เคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนฯมีลูกหน้ีจากดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการลงทุนในเงินฝากธนาคารและ             

ตราสารหน้ี เป็นตน้ ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจของกองทุนฯ กองทุนฯจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็น

สาระสาํคญัจากการรับชาํระหน้ี 

 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

 กองทุนฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตราสารหน้ี

และเงินฝากธนาคาร ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด และอตัราดอกเบ้ียคงท่ี และ/หรือมี

ระยะเวลาครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 

 ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 และ 2563 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 31 มกราคม 2564 

  อตัราดอกเบ้ีย    

  ปรับขึ้นลง   อตัรา 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี(1) ตามราคาตลาด ไม่มอีตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

     (% ต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินลงทุน 39,991,944 14,779 - 40,006,723 0.18 - 0.95 

เงินฝากธนาคาร - 2,636,098 - 2,636,098 0.01 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - - 19 19 - 

 39,991,944 2,650,877 19 42,642,840  

 (1) อตัราดอกเบ้ียคงท่ีแต่มีระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบ้ียใหม่ภายใน 3 เดือน 
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(หน่วย: บาท) 

 31 มกราคม 2563 

  อตัราดอกเบ้ีย    

  ปรับขึ้นลง   อตัรา 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี(1) ตามราคาตลาด ไม่มอีตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

     (% ต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินลงทุน 106,869,616 14,779 - 106,884,395 0.50 - 1.29 

เงินฝากธนาคาร - 4,002,014 - 4,002,014 0.05 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - - 85 85 - 

 106,869,616 4,016,793 85 110,886,494  

(1) อตัราดอกเบ้ียคงท่ีแต่มีระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบ้ียใหม่ภายใน 3 เดือน 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องคือความเส่ียงท่ีกองทุนฯอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการท่ีกองทุนฯ

ไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและ

ทนัต่อเวลาท่ีกองทุนฯจะตอ้งนาํไปชาํระภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบกาํหนด 

 วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

และ 2563 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 31 มกราคม 2564 31 มกราคม 2563 

 ระยะเวลาครบกาํหนด  ระยะเวลาครบกาํหนด  

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี รวม เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินลงทุน 14,779 39,991,944 40,006,723 14,779 106,869,616 106,884,395 

เงินฝากธนาคาร 2,636,098 - 2,636,098 4,002,014 - 4,002,014 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - 19 19 - 85 85 

 2,650,877 39,991,963 42,642,840 4,016,793 106,869,701 110,886,494 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 กองทุนฯไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้น จึงไม่มีความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน 
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11.2 ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทุนฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัรา

ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด และแสดงมูลค่ายติุธรรมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ท่ี 4.2 และหน้ีสินส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบกาํหนดระยะสั้ น ดงันั้น กองทุนฯเช่ือว่ามูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี

สาระสาํคญั 

 ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 และ 2563 กองทุนฯมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดง

ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: บาท) 

 31 มกราคม 2564 

 มูลค่ายติุธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุน     

ตราสารหน้ี - 39,991,944 - 39,991,944 

เงินฝากธนาคาร 14,779 - - 14,779 

เงินฝากธนาคาร 2,636,098 - - 2,636,098 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - 19 - 19 

(หน่วย: บาท) 

 31 มกราคม 2563 

 มูลค่ายติุธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุน     

ตราสารหน้ี - 106,869,616 - 106,869,616 

เงินฝากธนาคาร 14,779 - - 14,779 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินฝากธนาคาร 4,002,014 - - 4,002,014 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - 85 - 85 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

12. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของกองทุนฯ คือ การจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินท่ี

เหมาะสมเพื่อใหส้ามารถใหผ้ลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขการจดัตั้งกองทุนฯ 

13. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 
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