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สาส์ นจากบริษัทจัดการ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนู ไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษทั ”) ขอนําส่ งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์
คอร์ อิควิต้ ี (MS-CORE EQ) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้งั แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563
บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จจัดการกองทุ นรวม และธุ รกิ จจัด การกองทุน ส่ วนบุคคล โดย ณ วัน ที่ 29 พฤษภาคม 2563 บริ ษ ัทมี มูลค่ า
ทรัพย์สินสุ ทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 6,120,784,175.41 บาท
ปัจจุบนั บริ ษทั มีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 17 กองทุน ประกอบด้วย
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่ างประเทศ 11 กองทุน คือ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อิเมอร์ จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็ อพเพอร์ต้ ี รี ท
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ยูโรเปี้ ยน โกรท เอฟไอเอฟ

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวไกล

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควิต้ ี พลัส เอฟไอเอฟ

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อินเดีย เอฟไอเอฟ

กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน คือ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิต้ ี
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อิควิต้ ี ปันผล
กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน คือ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์เก็ต
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่ งเป็ น 3 ชนิดหน่ วยลงทุน คือ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ หุ ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม
และกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (RMF) 2 กองทุน คือ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ ี เพื่อการเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็ นผูบ้ ริ หารเงินลงทุนของท่าน โดยบริ ษทั จะพิจารณาการลงทุน
อย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่ อประโยชน์สูงสุ ดที่ จะเกิ ดแก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นทุกท่ าน ทั้งนี้ บริ ษทั ยังคงมุ่งมั่นที่ จะนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ และปรับปรุ งคุณภาพการขายและการบริ การ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
กรุ งเทพฯ : สิ งหาคม 2563
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ประวัติบริษัท
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
2549 ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 100 ล้านบาท โดยได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมและ
กองทุนส่ วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง ซึ่ งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ได้ จดทะเบียนเพิ่มทุน 7 ครั้ง ดังนี้








ครั้งที่ 1 : วันที่ 7 กันยายน 2554 จํานวน 80 ล้านบาท เป็ น 180 ล้านบาท
ครั้งที่ 2 : วันที่ 13 มิถุนายน 2557 จํานวน 45 ล้านบาท เป็ น 225 ล้านบาท
ครั้งที่ 3 : วันที่ 29 มีนาคม 2559 จํานวน 25 ล้านบาท เป็ น 250 ล้านบาท
ครั้งที่ 4 : วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 จํานวน 52 ล้านบาท เป็ น 302 ล้านบาท
ครั้งที่ 5 : วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จํานวน 50 ล้านบาท รวมเป็ น 352 ล้านบาท
ครั้งที่ 6 : วันที่ 19 ธันวาคม 2562 จํานวน 16 ล้านบาท รวมเป็ น 368 ล้านบาท
ครั้งที่ 7 : วันที่ 6 มิถุนายน 2563 จํานวน 16 ล้านบาท รวมเป็ น 384 ล้านบาท

คณะกรรมการของบริษัทจัดการ (ข้ อมูล ณ สิงหาคม 2563)
1.
2.
3.
4.

นายไมเคิล พาร์คเกอร์
นายเจียนอานี่ เฟี ยคโก้
นายไมเคิล รี ด
นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ (ข้ อมูล ณ สิงหาคม 2563)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายไมเคิล รี ด
นายสุ เมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์
นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์
นายพีรภัทร ฝอยทอง
นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี
นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร
นายวสุ สุ ทธิพงษ์ชยั

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริ หารช่องทางจัดจําหน่าย
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายกฎหมายและกํากับดูแลกิจการ
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายตราสารทุน
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายตราสารหนี้
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ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ มตลาด
กองทุนเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิต้ ี มีมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 50.02 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิต่อหน่วยลงทุน 28.8640 บาท โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ย้อนหลัง 1 ปี อยูท่ ี่ -14.04% เทียบกับดัชนี SET50 TR ซึ่งให้
ผลตอบแทน -13.85% โดยดัชนี หุ้นไทยปิ ดตลาดในเดื อนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 1,342.85 จุด ลดลง 277.37 จุดเมื่ อเที ยบกับเดื อน
พฤษภาคม 2562 ซึ่งอยูท่ ี่ 1,620.22 จุด
ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้งั แต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563
ในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2562 การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ปรับขึ้นจาก 1,563 จุด สู่ 1,730
จุด หรื อเพิ่มขึ้น 10.7% ก่อนที่ครึ่ งปี หลังจะกลับลงมาที่ 1,580 จุด หรื อ -8.7% โดยในช่วงสิ้นปี 2562 เป็ นอีกเดือนที่ยากลําบากสําหรับ
ตลาดหุ้ นไทย เนื่ องจากเผชิ ญ กับภาวะกดดัน หลายประการ ได้แก่ (1) เรื่ องข้อตกลงการค้าระหว่างสหรั ฐฯ และจี น (2) ประเด็น
การเมืองที่มีแรงกดดันจากเสถียรภาพรัฐบาล (3) การส่ งเรื่ องยุบพรรคอนาคตใหม่/ การชุมนุ ม และ (4) การปรับลดประมาณการ
เศรษฐกิจและกําไรตลาดปี นี้ถึงปี หน้าลง รวมทั้งปั จจัยลบที่เกิดขึ้นกับหุ้นเฉพาะตัว ส่ งผลให้ SET Index ปิ ดสิ้นปี ณ เดือนธันวาคมที่
1,579.84 จุด โดยให้ผลตอบแทนในปี 2562 (ไม่รวมเงินปันผล) ที่ 1.02%
เมื่ อประเดิ ม เข้าสู่ ปี 2563 SET Index ได้เผชิ ญ ปั จ จัยเสี่ ยงใหม่ ท้ ังในและต่ างประเทศอี ก ครั้ ง ได้แ ก่ ไวรั ส โคโรนาสายพัน ธุ์ ใหม่
(COVID-19) ที่ แพร่ ระบาดอย่างรวดเร็ วกระทบการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปั ญหาภัยแล้งที่มาเร็ วกว่าทุกปี และพ.ร.บ.งบประมาณปี
2563 โดยผลกระทบจาก COVID-19 ได้ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยบอบชํ้าอย่างหนักในเดือนมีนาคม ผลตอบแทนรวมของ SET Index
ปรับตัวลดลง 29% นับตั้งแต่ตน้ ปี ดัชนีฯ ลงไปทําจุดตํ่าสุ ดที่ 969.08 จุด ซึ่งเป็ นระดับตํ่าสุ ดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 โดยเกิด
circuit breaker ในเดือนนี้ถึง 3 ครั้ง จาก sentiment ระยะสั้นที่อ่อนแอ เงินทุนไหลออก การปรับลดประมาณการกําไร และราคานํ้ามัน
ที่ลดลงแรง เมื่ อพิจารณาเป็ นรายกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่าผลตอบแทนติ ดลบเกิดขึ้นในเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม จากการปรั บ
valuation ลดลง
อย่างไรก็ตาม SET Index กลับมาฟื้ นตัวอีกครั้งท่ามกลางความคาดหวังเชิงบวกในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2563 โดยฟื้ นตัวมากถึง
34.3% จากจุดตํ่าสุ ดที่ 969 จุด และขึ้นมาปิ ดที่ ระดับ 1,342.85 จุด ณ สิ้ น เดื อนพฤษภาคม (เที ยบกับ SET Index ในช่ วงระยะเวลา
เดียวกันปี ก่อนหน้า ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งปรับตัวลงแรง แต่อยูท่ ี่ 1,620.22 จุด) ทั้งนี้ พิษจาก COVID-19 ส่งผลกระทบอย่าง
รุ นแรงต่อผลกําไรบริ ษทั จดทะเบียนในไตรมาส 1 ลดลงถึง 60% YoY กลุ่มพลังงานและปิ โตรเคมีขาดทุนจากการขาดทุนสต็อกและ
ราคาผลิ ตภัณ ฑ์ รวมทั้งปริ ม าณขายลดลงเป็ นอย่างมาก เช่ น เดี ยวกับ กลุ่ มโรงแรมและกลุ่ มสื่ อ -บัน เทิ ง มี ผลขาดทุ น เช่ น กัน จาก
มาตรการ Lockdown และ Social Distancing อย่างไรก็ตาม หุ้น ไทยได้ปรั บขึ้น ไปล่วงหน้าด้วยความคาดหวังว่าผลประกอบการ
บริ ษทั จดทะเบียนจะฟื้ นตัวหลังปลด Lockdown ทําให้การใช้ Valuation มาประเมินราคาหุ้นในระยะนี้อยูใ่ นระดับที่ค่อนข้างสู งมาก
ทั้งนี้ แนวโน้มในระยะใกล้คาดว่า SET Index ปรับลงได้ต่อและการฟื้ นตัวมีจาํ กัด โดยมีปัจจัยกดดันจาก 1) การกลับมาระบาดระลอก
2 ของ COVID-19 ในหลายพื้นที่ สร้างความกังวลต่อการฟื้ นตัวและส่ งผลต่อตัวเลขทางเศรษฐกิจซึ่ งมี แนวโน้มชะลอตัว 2) ราคา
นํ้ามันคาดว่าจะเริ่ มปรับตัวลงเนื่ องจากความกังวลด้านอุปสงค์จากการกลับมาระบาดรอบสองของ COVID-19 และ 3) ยังต้องระวัง
ความตึงเครี ยดระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่เป็ นปัจจัยเข้ามากระทบตลาดเป็ นระยะๆ

3

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี้ (MS-CORE EQ)
นโยบายการลงทุน
เน้นการลงทุนไม่ต่าํ กว่า 80% ในหุ้นสามัญบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเน้นหุ้นสามัญที่อยู่ในดัชนี SET50 และนอก
ดัชนี SET50 สําหรับการลงทุนในส่ วนที่เหลือจะถูกนําไปลงทุนใน หรื อมีไว้ซ่ ึ งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืน่ หรื อการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้
นโยบายการจ่ ายปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ

นายทะเบียนกองทุน

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงตําแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

4

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บัญชี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
เรื่ องที่แก้ไข

สรุปรายละเอียด

วันที่มีผล

นิยาม/ คําจํากัดความกองทุน

 ปรับปรุ งนิยาม
“เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก” โดยไม่นับรวมบัตรเงินฝากและ
ใบรับฝากเงิน
“กองทุน CIS ต่ า งประเทศ” โดยเพิ่ม เติ ม การไม่รวมถึ งกองทุน private
equity นอกเหนือจากกองทุน property และกองทุน infra

28 ตุลาคม 2562
เป็ นต้นไป

การคํานวณสัดส่ วนการลงทุนของ
กองทุนตามการจัดแบ่ งประเภทของ
กองทุน (label fund)

 เพื่อเพิ่ มความยืดหยุ่นในการบริ หารจัดการกองทุ น บริ ษ ทั อาจไม่ นับ (1)
ช่ วง 30 วันก่อนเลิ กกองทุ น และ/หรื อ (2) ช่ วงระยะเวลาที่ ต้องใช้ในการ
จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่ องจากได้รับคําสั่งขายคืนหรื อสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุน หรื อเพื่อรอการลงทุนซึ่ งมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
โดยให้คาํ นึงถึงประโยชน์ของ ผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ

การนับ concentration limit สําหรั บ  บริ ษ ัท สามารถนํามู ล ค่ าหนี้ สิ น ทางการเงิน (financial liability) ที่ อ อก
การลงทุนในตราสารหนี ้ ตราสารกึ่ง
ใหม่และยังไม่ปรากฎในงบการเงินมารวมกับ financial liability ตามงบ
หนีก้ ึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
การเงินล่าสุดด้วยก็ได้แต่จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ เป็ นการทัว่ ไป
การดําเนินการเมื่อทรั พย์สินที่ลงทุน
ขาดคุณสมบัติหรื อการลงทุนไม่
เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุน
หรื ออายุทรั พย์สินของกองทุนรวม
ตลาดเงินไม่ เป็ นไปตามที่กาํ หนด
โดยไม่ ได้ เกิดจากการลงทุนเพิ่ม

 แก้ไขระยะเวลาการจัดส่ งรายงานเป็ นภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั เกิด
กรณี ดงั กล่าวต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ และในกรณี ที่ไม่สามารถแก้ไขการ
ลงทุนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดให้รายงานต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. + ผูด้ ู แ ลผลประโยชน์ ภ ายใน 3 วัน ทําการนับ แต่วนั
ครบระยะเวลาดังกล่าว

การดําเนินการเมื่อการลงทุนไม่
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่ งประเภทของกองทุน

 ขยายระยะเวลาการจัด ส่ ง รายงานต่ อ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์เป็ นภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุน

หลักเกณฑ์ ข้อจํากัดการถือหน่ วย
ลงทุน (1 ใน 3)

 แก้ไขเพิ่มเติมข้อความเกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนให้มีขอ้ ยกเว้น
ได้ในกรณีที่เป็ นบุคคลตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

การชําระค่ ารั บซื ้อคืน สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรั พย์ หรื อ
ทรั พย์สินอื่นแทนเงิน

 กรณีบริ ษทั จัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทน บริ ษทั
จัดการจะต้องได้รับมติพิเศษจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนจึงจะสามารถชําระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

การลดและการเพิ่มค่ าธรรมเนียม
หรื อ ค่ าใช้ จ่ายของกองทุน

 กรณีลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่าย : ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยอย่างทัว่ ถึง
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม (เช่นเผยแพร่ บนเว็บไซต์) ให้ผลู้ งทุนทราบภายใน
3 วันทําการนับแต่วนั ที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่าย
 กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่าย :
(1) หากเรี ยกเก็บเพิ่มขึ้นไม่เกินเพดานที่ระบุในโครงการ ต้องเปิ ดเผย
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการ
(2) หากเรี ยกเก็บเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่า 5% ของเพดานที่ระบุในโครงการ
ต้องเปิ ดเผยล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วันก่อนเปลี่ยนแปลง
(3) หากเรี ย กเก็ บ เพิ่ ม ขึ้ น เกิ น กว่ า 5% ของเพดานที่ ระบุ ในโครงการ
จะต้องได้รับมติพิเศษจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนก่อน
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บัญชี (ต่ อ)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
เรื่ องที่แก้ไข

สรุปรายละเอียด

วันที่มีผล

การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และ
วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุน
รวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ

 กําหนดกรอบการแก้ไขเพิ่มเติ มโครงการเพื่อ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
โดยแยกเป็ นกรณี ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. สามารถให้ความเห็นชอบได้ หรื อ
ต้องได้รับมติเสี ยงข้างมาก หรื อมติพิเศษ

28 ตุลาคม 2562
เป็ นต้นไป

การควบรวมกองทุน

 ปรั บ ปรุ ง ข้อ ความให้ ก ระชั บ มากขึ้ นและเป็ นไปตามประกาศของ
สํานักงาน ก.ล.ต.

การเลิกกองทุนรวม

 กรณี มีก ารขายคืน หน่ วยลงทุน สุ ท ธิ เกิ น กว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่ วย
ลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด บริ ษทั อาจใช้ดุลยพินิจว่าจะเลิกหรื อไม่
เลิกกองทุนก็ได้ หากพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผล
ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม

การวางทรั พย์

 ในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภูมิลาํ เนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้ง
ไว้เป็ นอย่ า งอื่ น บริ ษ ัท จัด การจะอ้า งอิ ง ที่ อ ยู่ ข องบริ ษ ัท จัด การเป็ น
ภูมิลาํ เนาในกรณี ที่ต้องมีการวางทรัพย์ เพื่อให้ส ามารถชําระบัญชี และ
ดําเนินการเลิกกองทุนได้
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รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์
เสนอ

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิต้ ี

ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ ในฐานะผูด้ ูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์
อิ ค วิต้ ี อัน มี บ ริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น แมนู ไ ลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็ นผู ้จัด ตั้ง และจัด การกองทุ น
ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2563 แล้วนั้น
ธนาคารฯ ได้จดั ทารายงานฉบับนี้ ข้ ึนบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ ได้รับ ณ วันที่ ในจดหมายนี้ โดยเชื่ อว่า
เชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรื อความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิ ทธิในความรับผิดต่อ
ความผิดพลาด ความละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดแจ้ง ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรื อ
ผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรื อตัวแทนของธนาคารไม่รับประกัน
ใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทาการ หรื อการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสี ยหายที่เป็ นผลมาจากการ
กระทา หรื อการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้
ธนาคารฯ เห็ น ว่า บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น แมนู ไ ลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ป ฏิ บัติ ห น้ าที่
ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ ได้กาหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมตั ิจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พ ระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์
พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(คุณกฤป อันตกร คุณเจิดจันทร์ สุนนั ทพงศ์ศกั ดิ์)
Citibank N.A.
ผูด้ ูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ
1 กรกฎาคม 2563
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ผลการดําเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

กองทุน
MS-CORE EQ

มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน (บาท)
50,023,916.63

มูลค่าหน่ วยลงทุน (บาท)
28.8640

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่ วนั ที่จัดตั้งกองทุน
400.00

400.00

MS-CORE EQ

360.00

360.00

SET50 TR

320.00

320.00

ชื่ อกองทุน /
เกณฑ์มาตรฐาน
MS-CORE EQ
SET50 TRI

%ต่ อปี

May-20

Aug-19

Nov-18

Mar-18

Jun-17

Oct-16

May-10

%ตามช่ วงเวลา

ตั้งแต่
ต้ นปี
-12.83

Standard Deviation
ของกองทุน
Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน

Jan-16

40.00

May-15

80.00

40.00

Aug-14

80.00
Dec-13

120.00

Mar-13

160.00

120.00

Jul-12

160.00

Oct-11

200.00

Jan-11

240.00

200.00

Aug-09

240.00

Nov-08

280.00

Mar-08

280.00

1.03

-13.45

-14.04

-1.78

0.42

9.34

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน
(21 มิ.ย. 50)
8.53

-14.37

1.44

-14.36

-13.85

-0.14

1.29

9.08

7.58

39.72

47.91

36.67

26.75

17.60

16.17

17.27

21.45

45.18

54.81

41.69

30.42

19.78

18.15

18.37

22.11

3 เดือน 6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ที่มา : Morningstar
หมายเหตุ: การนําเสนอผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งในช่วงเวลาตํ่ากว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็ นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ด้ จัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
ผู้ลงทุนโปรดทําความเข้ าใจลักษณะสิ นค้ า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสิ นใจลงทุน / ผลการดําเนินงานในอดีต
ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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ค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี้
ค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*
(Fund's direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)

ร้ อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

890.90

1.6050

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)

29.70

0.0535

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)

35.64
ไม่มี

0.0642
ไม่มี

126.07

0.2272

90.47
5.15
3.00
0.05

0.1630
0.0093
0.0054
0.0001

1,054.91

1.9005

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริ มการขาย
•
•

ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)
ค่าอากรแสตมป์ และค่าไปรษณี ยากร
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ รายงานประจําปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ
รวมค่าใช้ จ่ายทั้งหมด**
*
**

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio : PTR)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้งั แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
PTR =

MIN(ซื้อหุ้น, ขายหุน้ )

PTR =

Avg. NAV
33,097,502.96
55,488,553.19

PTR =

0.60

หมายเหตุ: PTR คํานวณจากมูลค่าที่ต่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุน
รวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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การรับค่าตอบแทนหรื อประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ ดอกผล
หรื อผลประโยชน์ ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน
กองทุนนี้ไม่มีการรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ดอกผลหรื อผลประโยชน์ทวั่ ไปที่เกิดจากการลงทุน

ค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

1

บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

24.91

อัตราส่ วนค่านายหน้ า
แต่ ละรายต่อ
ค่านายหน้ าทั้งหมด
19.76%

2

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

20.80

16.50%

3

บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)

18.78

14.89%

4

บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด

17.86

14.17%

5

บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต้ ีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด

14.16

11.23%

6

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

8.65

6.86%

7

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)

7.55

5.99%

8

บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

4.53

3.59%

9

บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

4.43

3.52%

10

บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
รวมค่าใช้ จ่ายทั้งหมด

4.40
126.07

3.49%
100.00%

ลําดับ

ชื่ อบริษัทนายหน้ า

ค่านายหน้ า
(พันบาท)

การ
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ชื่ อหลักทรัพย์
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรื อธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร ซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ
หุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
หุ้นสามัญ
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็นทรัล รี เทล คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษทั บี.กริ ม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษทั อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

จํานวนหน่ วย
(พันหน่ วย)

มูลค่าตามราคาตลาด
(พันบาท)

ร้ อยละของ
NAV

573.78

1.15

10.20
11.50
7.70
42.10
13.50

1,111.80
1,104.00
327.25
437.84
999.00

2.22
2.21
0.65
0.88
2.00

57.00
16.63

4,018.50
640.06

8.03
1.28

19.10
8.20

1,050.50
246.00

2.10
0.49

37.70
7.50
124.30
127.20
22.80
18.00

1,988.68
2,070.00
689.87
4515.6
1,596.00
774.00

3.98
4.14
1.38
9.03
3.19
1.55

3.90
31.00
13.80

561.80
731.60
531.30

1.12
1.46
1.06

72.30
28.40
31.00
37.60

2,277.45
528.24
1,317.50
250.04

4.55
1.06
2.63
0.50
11

ชื่ อหลักทรัพย์
การแพทย์
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
สื่ อและสิ่งพิมพ์
บริ ษทั แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ กรุ งเทพฯ
สินทรัพย์อื่น และหนีส้ ินอื่น
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ

จํานวนหน่ วย
(พันหน่ วย)

มูลค่าตามราคาตลาด
(พันบาท)

ร้ อยละของ
NAV

69.20
120.50

1,003.40
2,711.25

2.01
5.42

16.00
20.30
42.10

3,080.00
903.35
2,262.88

6.16
1.81
4.52

72.60

399.30

0.80

51.50
25.20

1,476.76
1,083.60

2.95
2.17

36.50
99.50

529.25
726.35

1.06
1.45

48.90
119.00
84.50

3,031.80
1,172.15
1,022.45

6.06
2.34
2.04

2,597.69

5.19

139.90
462.20
50,018.73

0.28
0.92
100.00

1,547.23
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รายงานชื่ อบุคคลที่เกี่ยวข้ องและข้ อมูลการทําธุรกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องกับกองทุน (ข้ อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2563)
1. รายชื่ อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายไมเคิล รี ด
นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์
นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์
นายพีรภัทร ฝอยทอง
นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร
นายวสุ สุ ทธิพงษ์ชยั
นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี

ชื่ อ - นามสกุล

2. ข้ อมูลการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
-ไม่มี ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริ ษทั จัดการโดยตรงหรื อที่
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการที่ www.manulife-asset.co.th
การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้รับบทวิจยั และบทวิเคราะห์เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
ลงทุนของกองทุนจากบริ ษทั นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริษัทนายหน้ า

บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต้ ีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
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รายงานการลงทุนที่ไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
ในช่วงเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน
รายงานข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
-ไม่มีแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงและการดําเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสี ยงได้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการที่
www.manulife-asset.co.th
รายชื่ อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2563)
ชื่ อ-นามสุ กล
นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร

ชื่ อกองทุนที่อยู่ภายใต้ การบริหารจัดการ
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิต้ ี
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิต้ ี
รายงาน และ งบการเงิน
31 พฤษภาคม 2563

15

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิต้ ี
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิต้ ี (“กองทุนฯ”) ซึ่ งประกอบด้วย
งบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลและอัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ผลการดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสดและข้อมูลและอัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกันของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิต้ ี โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกองทุนฯตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ตามที่ระบุในข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารกองทุนฯมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารกองทุนฯพิจารณาว่าจําเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารกองทุนฯรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯในการดําเนินงาน
ต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารกองทุนฯมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯหรื อหยุดดําเนินงาน
หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ใน
ระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในของกองทุนฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารกองทุนฯใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารกองทุนฯจัดทํา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
กองทุนฯ และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกองทุนฯใน
การดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็น
ว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทุนฯต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารกองทุนฯในเรื่ องต่างๆรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

ณริ ศรา ไชยสุ วรรณ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4812
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 26 สิ งหาคม 2563
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี�
งบดุล
ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2563

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 31 พฤษภาคม 2563:
48,892,107 บาท และ 31 พฤษภาคม 2562: 49,372,625 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี�จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี�จากเงินปันผลและดอกเบี�ย
สินทรัพย์อื�น
รวมสินทรัพย์
หนี�สิน
เจ้าหนี�จากการซื�อเงินลงทุน
เจ้าหนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี�สินอื�น
รวมหนี�สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ:
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 500,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
ทุนที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน 1,733,086.4419 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(31 พฤษภาคม 2562: 1,718,120.0980 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายแล้วทั�งหมด (หน่วย)

หมายเหตุ

7

9

9
8

9

2563

(หน่วย: บาท)
2562

47,724,142
2,597,686
139,353
19,745
50,480,926

53,824,456
3,439,722
736,229
24,490
46
58,024,943

297,046
3,682
160,470
1,000
462,198
50,018,728

112,941
28,234
174,807
2,490
318,472
57,706,471

5,000,000,000

5,000,000,000

17,330,864
209,687,492
(176,999,628)
50,018,728

17,181,201
217,733,975
(177,208,705)
57,706,471

28.8610
1,733,086.4419

33.5869
1,718,120.0980

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

19

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี�
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
2563

ชื�อหลักทรัพย์
หุ้นจดทะเบียน
บริการ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครื�องดื�ม
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื�อสาร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั�น จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ�งส์ จํากัด (มหาชน)
สื�อสิ�งพิมพ์
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ชิ�นส่วนและอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้าง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ�งแอนด์คอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนและหลักทรัพย์
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท สตาร์ ปิโตเลียม รีไฟน์นิ�ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ชื�อย่อ
อัตรา
หลักทรัพย์ ดอกเบี�ยต่อปี จํานวนหุ้น
(%)
(หุ้น)

SPA

-

CPF
MINT
RBF
OSP

-

KBANK
SCB
BBL
KTB
KKP

-

AOT
BEM
BTS

-

CPALL
ROBINS
CRC
BDMS
BCH

-

ADVANC
DTAC
INTUCH

-

PLANB

-

DELTA
HANA

-

SCC

-

STEC

-

AEONTS
BAM
KTC
BGRIM
TOP
PTT
PTTEP
IRPC
EGCO
ESSO
RATCH
SPRC
TPIPP

-

-

169,300
72,300
28,400
37,600
31,000
85,000
11,500
13,500
10,200
42,100
7,700
252,400
48,900
119,000
84,500
73,625
57,000
16,625
189,700
120,500
69,200
78,400
16,000
20,300
42,100
72,600
72,600
27,300
19,100
8,200
48,700
3,900
31,000
13,800
337,500
37,700
18,000
127,200
7,500
124,300
22,800
-

มูลค่า
ยุติธรรม
(บาท)
4,373,230
2,277,450
528,240
250,040
1,317,500
3,979,890
1,104,000
999,000
1,111,800
437,840
327,250
5,226,400
3,031,800
1,172,150
1,022,450
4,658,562
4,018,500
640,062
3,714,650
2,711,250
1,003,400
6,246,225
3,080,000
903,350
2,262,875
399,300
399,300
1,296,500
1,050,500
246,000
1,814,750
551,850
731,600
531,300
11,634,140
1,988,675
774,000
4,515,600
2,070,000
689,865
1,596,000
-

2562
ร้อยละของ
มูลค่า
อัตรา
มูลค่า
เงินลงทุน ดอกเบี�ยต่อปี จํานวนหุ้น
ยุติธรรม
(%)
(%)
(หุ้น)
(บาท)
9.16
4.77
1.11
0.52
2.76
8.34
2.31
2.09
2.33
0.92
0.69
10.95
6.35
2.46
2.14
9.76
8.42
1.34
7.78
5.68
2.10
13.09
6.46
1.89
4.74
0.84
0.84
2.72
2.20
0.52
3.80
1.16
1.53
1.11
24.38
4.17
1.62
9.46
4.34
1.45
3.34
-

-

-

-

43,600
43,600
61,600
20,500
28,200
12,900
94,900
16,400
11,000
12,200
55,300
175,300
62,300
113,000
77,300
60,400
16,900
158,900
112,600
46,300
53,100
16,500
36,600
5,150
5,150
18,600
18,600
5,300
5,300
547,271
51,000
4,000
111,700
20,900
167,900
7,400
50,571
133,800

501,400
501,400
2,087,325
568,875
1,092,750
425,700
7,936,630
3,058,600
1,424,500
2,397,300
1,056,230
5,248,525
3,971,625
1,276,900
5,737,950
4,816,900
921,050
3,616,730
2,871,300
745,430
5,298,150
3,184,500
2,113,650
2,327,800
2,327,800
461,280
461,280
1,091,800
1,091,800
14,010,550
1,708,500
237,000
5,166,125
2,622,950
795,846
2,197,800
472,839
809,490

ร้อยละของ
มูลค่า
เงินลงทุน
(%)
0.93
0.93
3.88
1.06
2.03
0.79
14.75
5.68
2.65
4.46
1.96
9.75
7.38
2.37
10.66
8.95
1.71
6.72
5.34
1.38
9.85
5.92
3.93
4.32
4.32
0.86
0.86
2.03
2.03
26.03
3.18
0.44
9.60
4.87
1.48
4.08
0.88
1.50

20

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี�
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
2563

ชื�อหลักทรัพย์
หุ้นจดทะเบียน (ต่อ)
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)
บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
รวมหุ้นจดทะเบียน
เงินฝากธนาคาร
ธนาคาร ซิตี�แบ้งก์ เอ็น.เอ. - สาขากรุงเทพฯ - ออมทรัพย์
รวมเงินฝากธนาคาร
ยอดรวมเงินลงทุน

ชื�อย่อ
อัตรา
หลักทรัพย์ ดอกเบี�ยต่อปี จํานวนหุ้น
(%)
(หุ้น)

PTTGC
IVL
VNT
AMATA
SPALI
LH

-

0.25

มูลค่า
ยุติธรรม
(บาท)

2562
ร้อยละของ
มูลค่า
อัตรา
มูลค่า
เงินลงทุน ดอกเบี�ยต่อปี จํานวนหุ้น
ยุติธรรม
(%)
(%)
(หุ้น)
(บาท)

76,700
25,200
51,500
136,000
36,500
99,500

2,551,350
1,083,600
1,467,750
1,255,600
529,250
726,350
47,150,597

5.35
2.27
3.08
2.63
1.11
1.52
98.80

-

573,545
573,545
47,724,142

1.20
1.20
100.00

-

0.30

ร้อยละของ
มูลค่า
เงินลงทุน
(%)

70,900
23,500
25,500
21,900
138,300
32,700
105,600

3,086,805
1,427,625
1,173,000
486,180
1,848,570
729,210
1,119,360
53,253,515

5.73
2.65
2.18
0.90
3.43
1.35
2.08
98.94

-

570,941
570,941
53,824,456

1.06
1.06
100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี�
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 พฤษภาคม 2563

รายได้จากการลงทุน
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี�ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ�นและที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นและที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

หมายเหตุ

6.1, 9
6.1
6.1
6.2

2563

(หน่วย: บาท)
2562

1,562,896
3,733
1,566,629

1,604,030
4,491
1,608,521

890,898
29,697
35,636
98,670
1,054,901
511,728

890,661
29,689
35,626
143,010
1,098,986
509,535

(2,938,415)
(5,619,796)
(8,558,211)
(8,046,483)

302,748
(3,659,872)
(3,357,124)
(2,847,589)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

22

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี�
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 พฤษภาคม 2563

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ของทุนที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนที�ขายในระหว่างปี
จํานวน 192,647.9529 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(2562: 339,828.2246 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหว่างปี
จํานวน 177,681.6090 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(2562: 135,195.3404 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุนที�เพิ�มขึ�นสุทธิในระหว่างปี
จํานวน 14,966.3439 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(2562: 204,632.8842 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
บวก: การเปลี�ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล
การเพิ�มขึ�นสุทธิของทุนที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
สินทรัพย์สุทธิปลายปี

2563

(หน่วย: บาท)
2562

511,728
(2,938,415)
(5,619,796)
(8,046,483)

509,535
302,748
(3,659,872)
(2,847,589)

1,926,479

3,398,282

(1,776,816)

(1,351,953)

149,663
209,077
358,740
(7,687,743)
57,706,471
50,018,728

2,046,329
4,940,619
6,986,948
4,139,359
53,567,112
57,706,471

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี�
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 พฤษภาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ให้เป็นเงินสดสุทธิรับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
การซื�อเงินลงทุน
การขายเงินลงทุน
การซื�อเงินลงทุนสุทธิ
ลูกหนี�จากการขายเงินลงทุน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
ลูกหนี�จากเงินปันผลและดอกเบี�ย (เพิ�มขึ�น) ลดลง
สินทรัพย์อื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง
เจ้าหนี�จากการซื�อเงินลงทุนเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุนเพิ�มขึ�น (ลดลง)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
หนี�สินอื�นลดลง
รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
การขายหน่วยลงทุน
การรับซื�อคืนหน่วยลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
เงินฝากธนาคารต้นปี
เงินฝากธนาคารปลายปี

หมายเหตุ

7

2563

(หน่วย: บาท)
2562

(8,046,483)

(2,847,589)

(35,555,400)
33,097,503
(2,457,897)
596,876
4,745
46
184,105
(24,552)
(14,337)
(1,490)
2,938,415
5,619,796
(1,200,776)

(34,278,848)
27,004,912
(7,273,936)
(586,844)
(23,523)
(46)
(99,813)
27,764
(2,179)
(94)
(302,748)
3,659,872
(7,449,136)

6,017,999
(5,659,259)
358,740
(842,036)
3,439,722
2,597,686
-

11,566,064
(4,579,116)
6,986,948
(462,188)
3,901,910
3,439,722
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี�
ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 พฤษภาคม 2563
2563

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (1)
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน

(1)

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากกิจกรรมลงทุนทั�งสิ�น
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี

(1)

อัตราส่วนของการเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%)
อัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�สําคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (บาท)
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%)
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%)
อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของการซื�อขายเงินลงทุน
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) (2)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (บาท)

2562

2561

2560

(หน่วย: บาท)
2558

2559

33.58

35.39

30.46

27.86

28.27

25.85

0.30

0.32

0.26

0.29

0.02

0.69

(1.72)

0.19

1.97

1.44

(0.23)

2.70

(3.30)
(4.72)
28.86

(2.32)
(1.81)
33.58

2.70
4.93
35.39

0.87
2.60
30.46

(0.20)
(0.41)
27.86

(0.97)
2.42
28.27

(14.50)

(5.13)

14.58

8.47

(13.57)

4.72

50,018,728

57,706,471

53,567,112

44,578,427

37,439,441

153,391,479

1.90

1.98

2.08

2.13

1.96

1.90

2.82

2.90

2.84

3.06

2.68

3.25

123.72
55,488,553

110.43
55,491,590

128.80
50,354,534

127.21
41,841,045

335.83
72,057,755

199.92
103,662,662

ข้อมูลเพิ�มเติม
(1)

ข้อมูลต่อหน่วยที�รายงานคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนที�ขายและรับซื�อคืนถัวเฉลี�ยระหว่างปี ซึ�งอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี�ยนแปลงโดยรวมของรายการ
กําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในระหว่างปีเนื�องจากมูลค่าของรายการซื�อขายหน่วยลงทุนมีความผันผวนของราคาในระหว่างปี

(2)

จํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของการซื�อขายเงินลงทุน คํานวณโดยวิธีถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักด้วยมูลค่าเงินลงทุนแต่ละประเภทคงเหลือ ณ วันสิ�นปี โดยไม่รวมเงินฝากธนาคาร
และเงินลงทุนในตั�วสัญญาใช้เงิน และต้องเป็นรายการซื�อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ดังนั�น การซื�อเงินลงทุน โดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายเงินลงทุน
โดยมีสัญญาซื�อคืนจึงไม่ต้องนํามารวมคํานวณ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลกองทุนฯ
กองทุนเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิ ควิต้ ี (“กองทุ นฯ”) เป็ นกองทุ นรวมประเภทรับซื้ อคื นหน่ วยลงทุ น
ที่ไม่มีกาํ หนดระยะเวลาสิ้ นสุ ดของกองทุนฯ และไม่มีนโยบายที่จะจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผถู ้ ื อหน่ วยลงทุ น
กองทุนฯได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมกับสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550 โดย
มีทุนจดทะเบียนรวม 5,000 ล้านบาท กองทุนฯมีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งมีสัดส่ วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่
น้อยกว่าอัตราร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรั พย์สินสุ ทธิ สําหรับการลงทุนในส่ วนที่ เหลื อจะถูกนําไปลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อสิ นทรัพย์อื่นตามที่ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยกองทุนฯจะไม่
ลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
กองทุนฯบริ หารจัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษทั จัดการฯ”)
โดยมีธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุ งเทพฯ เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ และมีธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
(มหาชน) เป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นรายใหญ่ของกองทุนฯรายหนึ่ ง ถื อหน่ วยลงทุน
ในกองทุนฯในอัตราร้อยละ 23.60 และ 23.80 ของทุนที่จาํ หน่ายแล้ว ตามลําดับ
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง และมีผลกระทบต่อธุ รกิจและอุตสาหกรรมทัว่ โลก ทําให้ราคาหุ ้นทัว่ โลกผันผวนและกดดันให้ตลาด
หุ น้ ทัว่ โลกเคลื่อนไหวในแดนลบ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อการปรับ
ลดของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุ นฯ ฝ่ ายบริ หารของกองทุ นฯได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ และอาจต้องปรับเปลี่ยน
แผนการลงทุนและการบริ หารงานเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ประมาณการและดุ ลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณผลกระทบ ซึ่ งต้องมี การประมาณการอย่าง
ต่อเนื่อง หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
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2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ นฉบับ นี้ จดั ทํา ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ท่ี กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิช าชี พบัญชี พ.ศ. 2547
และจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่ อง การบัญชี สําหรับ
กิจการที่ดาํ เนินธุ รกิจเฉพาะด้านการลงทุน
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับ ที่ ก องทุ นฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กองทุนฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่
มี ผลกระทบอย่า งเป็ นสาระสํา คัญต่องบการเงิ นของกองทุ นฯ อย่า งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
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กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่ น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรั บ
การรั บ รู ้ ร ายได้ท่ี เกิ ดขึ้ นจากสั ญญาที่ ท าํ กับ ลู ก ค้า โดยกิ จการจะรั บ รู ้ รายได้ใ นจํา นวนเงิ นที่ ส ะท้อนถึ ง
สิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า
และกํา หนดให้ กิ จ การต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และพิ จ ารณาข้อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง หมดใน
การพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บาย
ให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้ว ยมาตรฐานและการตี ค วาม
มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model) หลักการ
เกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
เครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการ
บัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี บางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปั จจุบนั
รวมถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่ องการบัญชี สําหรับกิ จการที่ดาํ เนิ นธุ รกิจเฉพาะด้านการลงทุนถูก
ยกเลิ กไป ทั้งนี้ รู ปแบบการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของงบการเงิ นของกองทุ นฯในปั จจุ บ นั
อ้างอิงหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารกองทุนฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิ นในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐาน
กลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
การประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ให้
ความเห็ นชอบ แนวปฏิ บตั ิ ทางบัญชี สําหรั บกองทุนรวมและกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พ ที่ จดั ทําโดยสมาคม
บริ ษ ทั จัดการลงทุ น และให้ถื อปฏิ บ ตั ิ ก ับ งบการเงิ นสํา หรั บ รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ ม ในหรื อหลัง วันที่
1 มกราคม 2563
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารกองทุนฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนําแนวปฏิ บตั ิ
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่ า และกําหนดให้ผูเ้ ช่ ารับรู้ สินทรัพย์และหนี้ สินสําหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าเงิ นทุนโดยใช้หลักการเช่นเดี ยวกัน
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
ผูบ้ ริ หารกองทุนฯเชื่อว่ามาตรฐานฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้
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4.

สรุ ปนโยบายการบัญชี ทสี่ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้เงินปั นผลถือเป็ นรายได้เมื่อสิ ทธิ ในการได้รับเงินปั นผลเกิดขึ้น
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
กําไรขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่จาํ หน่ายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 การวัดค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เมื่อวันเริ่ มแรกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยจํานวนต้นทุนของเงิ นลงทุน ณ วันที่กองทุนฯมีสิทธิ ใน
เงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้ อเงิ นลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้ นที่กองทุนฯ
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยกําไรหรื อขาดทุน
จากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็ นกําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนที่
จําหน่ายใช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุ ดของวันที่วดั ค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร
เงิ นลงทุนในเงิ นฝากธนาคารใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึ งวันที่วดั ค่าเงินลงทุนในการกําหนด
มูลค่ายุติธรรม ซึ่ งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ใน “ลูกหนี้จากเงินปั นผลและดอกเบี้ย” ในงบดุล
4.3 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนฯ หมายถึ ง บุคคลหรื อกิ จการที่ลงทุนในส่ วนได้เสี ยของกองทุนฯ
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่ วนได้เสี ยทั้งหมดที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื อฝ่ ายบริ หาร
ซึ่ งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนฯหรื อมีหน้าที่กาํ หนดนโยบายหรื อตัดสิ นใจเพื่อให้
กองทุนฯบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ รวมทั้งคู่สมรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ ายบริ หาร
นอกจากนี้ บุ คคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบุ คคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุ มกองทุนฯ
หรื ออยูภ่ ายใต้อาํ นาจควบคุมของกองทุนฯ หรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกองทุนฯ หรื ออยูภ่ ายใต้
อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกองทุนฯ
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4.4 บัญชี ปรับสมดุล
ส่ ว นหนึ่ งของราคาขายหรื อราคารั บ ซื้ อ คื น ของหน่ ว ยลงทุ น ซึ่ งเท่ า กับ จํา นวนต่ อ หน่ ว ยของกํา ไร
สะสมที่ยงั ไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”
4.5 ภาษีเงินได้
กองทุนฯเสี ยภาษีเงิ นได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่ งประมวลรัษฎากรใน
อัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 20 สิ งหาคม 2562
4.6 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่ คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อเป็ นราคาที่ จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กองทุนฯใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมู ลค่า ด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิ น
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข ้อมู ล อื่ นที่ ส ามารถสั ง เกตได้ข องสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ว่า จะเป็ นข้อมู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริ ษทั จัดการฯอาจจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจํานวนเงิ นที่แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ด้วยเหตุน้ ี ผลที่
เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้
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6.

ค่ าใช้ จ่าย

6.1 ค่ าธรรมเนียมการจัดการ ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ประเภทค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

อัตราร้อยละของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนฯ
ไม่เกินอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี
ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.06 ต่อปี
ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี

บริ ษทั จัดการฯคํานวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวันที่มีการคํานวณมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ โดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ในแต่ละวันเป็ นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนี ยมรายวัน แต่จะเรี ยกเก็บจากกองทุนฯเป็ นรายเดือน ทั้งนี้
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
6.2 ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินการ
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่ งบริ ษทั จัดการฯจะดําเนินการเรี ยก
เก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามที่จ่ายจริ งจากกองทุนฯ โดยทางบัญชี จะตัดเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯเฉลี่ ย
เท่ากันเป็ นรายวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โฆษณาประชาสั มพันธ์ ค่าสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ ค วามรู ้ ค่า ใช้จ่า ยด้า น
การตลาด การส่ ง เสริ ม การขาย ตลอดจนการจัดสั มมนาแนะนํา กองทุ นฯ ทั้ง นี้ ค่ า ใช้จ่า ยดัง กล่ า ว
รวมกัน ไม่ เ กิ น อัต ราร้ อ ยละ 1.0 ของจํา นวนเงิ น กองทุ น ที่ จ ัด ตั้ง ได้แ ต่ ไ ม่ เ กิ น 1 ล้ า นบาท และ
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมตั ิจดั ตั้งและจัดการกองทุนฯ
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนิ นงานของกองทุนฯซึ่ งจะเรี ยกเก็บจากกองทุนฯเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิ ดขึ้นตามจ่าย
จริ ง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯเฉลี่ยเท่ากันเป็ นรายวันตามระยะเวลาที่จะได้รับ
ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นหรื อในรอบระยะเวลาบัญชี ที่เกิ ดค่า ใช้จ่ายดังกล่ าว เช่ น ค่ าใช้จ่ายด้า น
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสื อพิมพ์ ค่าไปรษณี ยากร เป็ นต้น ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินอัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนฯ
7.

เงินฝากธนาคาร
ธนาคาร

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น.เอ.
สาขากรุ งเทพฯ

ประเภทเงินฝาก

ออมทรัพย์

เงินต้น
31 พฤษภาคม
2563
2562
2,597,686
2,597,686

3,439,722
3,439,722

(หน่วย: บาท)
อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี )
31 พฤษภาคม
2563
2562
0.05

0.05
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8.

กําไรสะสม

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม
2563
2562

รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ สะสม
กําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
กําไรสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
กําไรสะสมต้นปี
บวก: การลดลงในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงานในระหว่างปี
กําไรสะสมปลายปี

9.

27,962,994
185,319,151
4,451,830
217,733,975
(8,046,483)
209,687,492

27,453,459
185,016,403
8,111,702
220,581,564
(2,847,589)
217,733,975

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี กองทุนฯมีรายการธุ รกิจระหว่างกันที่สาํ คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 พฤษภาคม
2563
2562
บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน
แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

890,898

นโยบายการกําหนดราคา

890,661 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
และที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6.1

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
(หน่วย: บาท)
31 พฤษภาคม
บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย (1)
(1)

2563

2562

65,656

79,013

แสดงรวมอยูใ่ น “ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย” ในงบดุล
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ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ มีดงั นี้
(หน่วย: หน่วย)
31 พฤษภาคม
2563
บริษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
จํานวนหน่วยลงทุน

408,989.2047

2562
408,989.2047

10. ข้ อมูลเกีย่ วกับการซื้อขายเงินลงทุน
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯได้ซ้ื อขายเงินลงทุน (ไม่รวมเงินลงทุนใน
เงินฝากธนาคารและตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้) เป็ นจํานวนเงิน 68,652,903 บาท และ
61,283,760 บาท ตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตราร้อยละ 123.72 และร้อยละ 110.43 ตามลําดับ ของมูลค่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างปี
11. เครื่องมือทางการเงิน
11.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ สําคัญของกองทุ นฯประกอบด้วย เงินลงทุน เงิ นฝากธนาคาร ลู กหนี้ จากการขาย
เงิ นลงทุ น ลู ก หนี้ จากเงิ นปั นผลและดอกเบี้ ย เจ้า หนี้ จากการซื้ อเงิ นลงทุ นและเจ้า หนี้ จากการรั บซื้ อคื น
หน่ วยลงทุน กองทุนฯมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิ นดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงโดยรวมโดยการกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิ จการที่จะลงทุนและมี
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงในแต่ละด้าน ดังนี้
ความเสี่ ยงด้ านเครดิต
กองทุนฯมีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้
ในเครื่ องมื อทางการเงิ น เนื่ องจากกองทุ นฯมี ลู กหนี้ จากการขายเงิ นลงทุ น ลู กหนี้ จากดอกเบี้ ย ที่ เกิ ด จาก
การลงทุนในเงินฝากธนาคาร ซึ่ งสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้นและเป็ นยอดคงค้างที่
เกิดจากการทําธุ รกรรมปกติ ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจของกองทุนฯ ดังนั้น กองทุนฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการเก็บหนี้
ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
กองทุ น ฯมี ค วามเสี่ ย งจากอัต ราดอกเบี้ ย ที่ สํ า คัญ อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ เงิ น ฝากธนาคารและเงิ น ลงทุ น ใน
เงินฝากธนาคาร โดยสิ นทรัพย์ทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด และ/หรื อ
มีระยะเวลาครบกําหนดระยะสั้น
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ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ยได้ดงั นี้
31 พฤษภาคม 2563

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี้จากเงินปั นผลและดอกเบี้ย
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

573,545
2,597,686
3,171,231

47,150,597
139,353
19,745
47,309,695

47,724,142
2,597,686
139,353
19,745
50,480,926

-

297,046
3,682
300,728

297,046
3,682
300,728

รวม

31 พฤษภาคม 2562

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี้จากเงินปั นผลและดอกเบี้ย
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

570,941
3,439,722
4,010,663

53,253,515
736,229
24,490
54,014,234

53,824,456
3,439,722
736,229
24,490
58,024,897

-

112,941
28,234
141,175

112,941
28,234
141,175

รวม

(หน่วย: บาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย
(% ต่อปี )
0.25
0.05
-

(หน่วย: บาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย
(% ต่อปี )
0.30
0.05
-

-
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ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ ยงที่กองทุนฯอาจได้รับความเสี ยหายอันสื บเนื่ องมาจากการที่กองทุนฯ
ไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดและ/หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและ
ทันต่อเวลาที่กองทุนฯจะต้องนําไปชําระภาระผูกพันได้เมื่อครบกําหนด
กองทุ นฯสามารถลดความเสี่ ย งดัง กล่ า วได้ใ นระดับ หนึ่ ง โดยกองทุ นฯจะพิ จารณาถึ ง สภาพคล่ องของ
หลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่จะลงทุนจะต้องมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้ อขายเฉลี่ย
ต่อวันและอัตราการถือครองโดยผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่ องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562
มีดงั นี้

ไม่ได้กาํ หนด
ระยะเวลา
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี้จากเงินปั นผลและดอกเบี้ย
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการซื้อคืนเงินลงทุน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อหน่วยลงทุน

31 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาครบกําหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี

(หน่วย: บาท)

รวม

47,150,597
2,597,686
49,748,283

573,545
573,545

139,353
19,745
159,098

47,724,142
2,597,686
139,353
19,745
50,480,926

-

-

297,046
3,682

297,046
3,682

300,728

300,728
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ไม่ได้กาํ หนด
ระยะเวลา
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี้จากเงินปั นผลและดอกเบี้ย
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการซื้อคืนเงินลงทุน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อหน่วยลงทุน

31 พฤษภาคม 2562
ระยะเวลาครบกําหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี

(หน่วย: บาท)

รวม

53,253,515
3,439,722
56,693,237

570,941
570,941

736,229
24,490
760,719

53,824,456
3,439,722
736,229
24,490
58,024,897

-

-

112,941
28,234

112,941
28,234

141,175

141,175

ความเสี่ ยงราคาตลาดของตราสารทุน
ความเสี่ ยงจากราคาตลาดของตราสารทุนแบ่งได้เป็ น ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk)
และความเสี่ ยงที่เกิดจากปั จจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่ งอาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของเงิน
ลงทุน ความผันผวนต่อรายได้หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กองทุนฯไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ ยงดังกล่าวให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตาม แนวทางที่กองทุนฯใช้เพื่อช่วย
ลดความเสี่ ยงที่เกิดจากปั จจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทําได้โดยการกระจายนํ้าหนักการลงทุนในแต่
ละหลักทรัพย์ให้มีความเหมาะสมหรื อลงทุนในกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี โดยยังคงให้มีผลตอบแทนที่ดี
และไม่ ใ ห้เ กิ ด ความเสี่ ย งมากกว่า ความเสี่ ย งของตลาดมากจนเกิ น ไป ทั้ง นี้ การลงทุ น ต้อ งเป็ นไปตาม
วัตถุ ประสงค์และนโยบายการลงทุ นตามที่ ก าํ หนดในหนังสื อชี้ ชวน สํา หรั บ ความเสี่ ย งที่ เกิ ดขึ้ นกับ ตลาด
โดยรวม (Market Risk) นั้น กองทุนฯไม่สามารถที่ขจัดหรื อลดลงได้ เนื่องจากเป็ นความเสี่ ยงขั้นพื้นฐานที่อยู่
ในหลักทรัพย์ประเภทนี้
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนฯไม่มีสินทรัพย์หรื อหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น จึงไม่มีความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
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11.2 ลําดับชั้ นของมูลค่ ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรั พย์ทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของกองทุ นฯเป็ นเงิ นลงทุ นในตราสารทุ นจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ที่แสดงมูลค่ายุติธรรมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.2
และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีระยะเวลาครบกําหนดระยะสั้น ดังนั้น กองทุนฯเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมีสินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: บาท)
31 พฤษภาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุน
หุน้ จดทะเบียน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี้จากเงินปั นผลและดอกเบี้ย
หนีส้ ินทีเ่ ปิ ดเผยด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เจ้าหนี้จากการซื้อคืนเงินลงทุน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อหน่วยลงทุน

รวม

47,150,597
573,545

-

-

47,150,597
573,545

2,597,686
-

139,353
19,745

-

2,597,686
139,353
19,745

-

297,046
3,682

-

297,046
3,682
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(หน่วย: บาท)
31 พฤษภาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุน
หุน้ จดทะเบียน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี้จากเงินปั นผลและดอกเบี้ย
หนีส้ ินทีเ่ ปิ ดเผยด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เจ้าหนี้จากการซื้อคืนเงินลงทุน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อหน่วยลงทุน

รวม

53,253,515
570,941

-

-

53,253,515
570,941

3,439,722
-

736,229
24,490

-

3,439,722
736,229
24,490

-

112,941
28,234

-

112,941
28,234

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
12. การบริหารจัดการทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการบริ หารจัด การทุ น ที่ สํ า คัญ ของกองทุ น ฯ คื อ การจัด ให้มี โครงสร้ า งทางการเงิ น ที่
เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทุนฯ
13. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั จัดการฯเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2563
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ลงชื่อ .........................................

 8. อื่น ๆ

 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยูใ่ หม่

 6. เลิกกิจการ

 5. ไม่มารับตามกาหนด

 4. ไม่มีผรู ้ ับตามจ่าหน้า

 3. ไม่ยอมรับ

 2. ไม่มีเลขที่หน้าตามจ่าหน้า

 1. จ่าหน้าซองไม่ชดั เจน

เหตุขดั ข้องที่นาจ่ายผูร้ ับไม่ได้

