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สาส์นจากบริษัทจัดการ 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

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

คอร์ อิควิต้ี (MS-CORE EQ) สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 

บริษทัประกอบธุรกิจจดัการกองทุนรวม และธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคล โดย ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 บริษัทมีมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารจดัการรวมทั้งส้ิน 6,120,784,175.41 บาท 

ปัจจุบนั บริษทัมีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการทั้งส้ิน 17 กองทุน ประกอบดว้ย 

กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ 11 กองทุน คือ 
 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ต้ี รีท 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยโุรป เอฟไอเอฟ  • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยเูอส แบงค ์อิควิต้ี เอฟไอเอฟ 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์กา้วไกล 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ยโูรเป้ียน โกรท เอฟไอเอฟ  • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์กา้วกระโดด 

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

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อินเดีย เอฟไอเอฟ 

กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน คือ 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ อิควิต้ี  

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อิควิต้ี ปันผล 

กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน คือ 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต  

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่งเป็น 3 ชนิดหน่วยลงทุน คือ  

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหยอ่นภาษ ี

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ไดล้ดหยอ่นภาษี 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ หุ้นระยะยาว ชนิดเพ่ือการออม 

และกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) 2 กองทุน คือ  

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เฟลก็ซิเบิ้ลฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ 

บริษทัขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีให้ความไวว้างใจเราเป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษทัจะพิจารณาการลงทุน

อย่างระมัดระวงัและรอบคอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดท่ีจะเกิดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งน้ี บริษทัยงัคงมุ่งมั่นท่ีจะนําเสนอ

ผลิตภณัฑ ์และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

กรุงเทพฯ : สิงหาคม 2563 
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ประวัติบริษัท 

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

2549 ดว้ยทุนจดทะเบียนจาํนวน 100 ลา้นบาท โดยไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจดัการกองทุนรวมและ

กองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลงั ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์โดยบริษทัได ้จดทะเบียนเพ่ิมทุน 7 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 

 

คณะกรรมการของบริษัทจัดการ (ข้อมลู ณ สิงหาคม 2563) 

1. นายไมเคิล พาร์คเกอร์  ประธานกรรมการ 

2. นายเจียนอาน่ี เฟียคโก ้  กรรมการ 

3. นายไมเคิล รีด  กรรมการ 

4. นางสาวชชัฎดา  เอกะหิตานนท ์ กรรมการ 
 

 

คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563) 

1. นายไมเคิล รีด ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายสุเมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการลงทุน 

3. นายชยัเกษม วฒันศิริพงษ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ี สายงานบริหารช่องทางจดัจาํหน่าย 

4. นางสาวชชัฎดา เอกะหิตานนท ์ ประธานเจา้หนา้ท่ี สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

5. นายพีรภทัร ฝอยทอง ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแลกิจการ 

6. นางสาวปานรดา โกจารยศ์รี ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายปฏิบติัการ 

7. นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายตราสารทุน 

8. นายวสุ สุทธิพงษช์ยั  ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายตราสารหน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิต้ี  มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 อยู่ท่ี 50.02 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยลงทุน 28.8640 บาท โดยมีผลตอบแทนเฉล่ียต่อปียอ้นหลงั 1 ปี อยูท่ี่ -14.04% เทียบกบัดชันี SET50 TR ซ่ึงให้

ผลตอบแทน -13.85% โดยดัชนีหุ้นไทยปิดตลาดในเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ท่ี 1,342.85 จุด ลดลง 277.37 จุดเม่ือเทียบกบัเดือน

พฤษภาคม 2562 ซ่ึงอยูท่ี่ 1,620.22 จุด  

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2562 การเคล่ือนไหวของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index)  ปรับขึ้นจาก 1,563 จุด สู่ 1,730 

จุด หรือเพ่ิมขึ้น 10.7% ก่อนท่ีคร่ึงปีหลงัจะกลบัลงมาท่ี 1,580 จุด หรือ -8.7% โดยในช่วงส้ินปี 2562 เป็นอีกเดือนท่ียากลาํบากสาํหรับ

ตลาดหุ้นไทย เน่ืองจากเผชิญกบัภาวะกดดันหลายประการ ได้แก่ (1) เร่ืองข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน (2) ประเด็น

การเมืองท่ีมีแรงกดดนัจากเสถียรภาพรัฐบาล (3) การส่งเร่ืองยุบพรรคอนาคตใหม่/ การชุมนุม  และ (4) การปรับลดประมาณการ

เศรษฐกิจและกาํไรตลาดปีน้ีถึงปีหนา้ลง รวมทั้งปัจจยัลบท่ีเกิดขึ้นกบัหุ้นเฉพาะตวั ส่งผลให้ SET Index ปิดส้ินปี ณ เดือนธันวาคมท่ี 

1,579.84 จุด โดยให้ผลตอบแทนในปี 2562 (ไม่รวมเงินปันผล) ท่ี 1.02%  

เม่ือประเดิมเข้าสู่ปี 2563 SET Index ได้เผชิญปัจจัยเส่ียงใหม่ทั้งในและต่างประเทศอีกคร้ัง ได้แก่ ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 

(COVID-19) ท่ีแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วกระทบการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหาภยัแลง้ท่ีมาเร็วกว่าทุกปี และพ.ร.บ.งบประมาณปี 

2563 โดยผลกระทบจาก COVID-19 ไดส่้งผลให้ตลาดหุ้นไทยบอบชํ้าอย่างหนักในเดือนมีนาคม ผลตอบแทนรวมของ SET Index 

ปรับตวัลดลง 29% นบัตั้งแต่ตน้ปี ดชันีฯ ลงไปทาํจุดตํ่าสุดท่ี 969.08 จุด ซ่ึงเป็นระดบัตํ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 โดยเกิด 

circuit breaker ในเดือนน้ีถึง 3 คร้ัง จาก sentiment ระยะส้ันท่ีอ่อนแอ เงินทุนไหลออก การปรับลดประมาณการกาํไร และราคานํ้ามนั

ท่ีลดลงแรง เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่าผลตอบแทนติดลบเกิดขึ้นในเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม จากการปรับ 

valuation ลดลง  

อยา่งไรก็ตาม SET Index กลบัมาฟ้ืนตวัอีกคร้ังท่ามกลางความคาดหวงัเชิงบวกในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2563 โดยฟ้ืนตวัมากถึง 

34.3% จากจุดตํ่าสุดท่ี 969 จุด และขึ้นมาปิดท่ีระดับ 1,342.85 จุด ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม (เทียบกับ SET Index ในช่วงระยะเวลา

เดียวกนัปีก่อนหนา้ ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2562 ซ่ึงปรับตวัลงแรง แต่อยูท่ี่ 1,620.22 จุด) ทั้งน้ี พิษจาก COVID-19 ส่งผลกระทบอยา่ง

รุนแรงต่อผลกาํไรบริษทัจดทะเบียนในไตรมาส 1 ลดลงถึง 60% YoY กลุ่มพลงังานและปิโตรเคมีขาดทุนจากการขาดทุนสตอ็กและ

ราคาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งปริมาณขายลดลงเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับกลุ่มโรงแรมและกลุ่มส่ือ-บันเทิง มีผลขาดทุนเช่นกันจาก

มาตรการ Lockdown และ Social Distancing อย่างไรก็ตาม หุ้นไทยได้ปรับขึ้นไปล่วงหน้าด้วยความคาดหวงัว่าผลประกอบการ

บริษทัจดทะเบียนจะฟ้ืนตวัหลงัปลด Lockdown ทาํให้การใช ้Valuation มาประเมินราคาหุ้นในระยะน้ีอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งสูงมาก 

ทั้งน้ี แนวโนม้ในระยะใกลค้าดว่า SET Index ปรับลงไดต้่อและการฟ้ืนตวัมีจาํกดั โดยมีปัจจยักดดนัจาก 1) การกลบัมาระบาดระลอก 

2 ของ COVID-19 ในหลายพ้ืนท่ี สร้างความกงัวลต่อการฟ้ืนตัวและส่งผลต่อตวัเลขทางเศรษฐกิจซ่ึงมีแนวโน้มชะลอตวั 2) ราคา

นํ้ ามนัคาดว่าจะเร่ิมปรับตวัลงเน่ืองจากความกงัวลดา้นอุปสงคจ์ากการกลบัมาระบาดรอบสองของ COVID-19 และ 3) ยงัตอ้งระวงั

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนท่ีเป็นปัจจยัเขา้มากระทบตลาดเป็นระยะๆ 
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี ้(MS-CORE EQ) 

นโยบายการลงทุน 

เนน้การลงทุนไม่ตํ่ากว่า 80% ในหุ้นสามญับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเนน้หุ้นสามญัท่ีอยู่ในดชันี SET50 และนอก

ดชันี SET50 สาํหรับการลงทุนในส่วนท่ีเหลือจะถูกนาํไปลงทุนใน หรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผล

โดยวิธีอ่ืนตามท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได ้

นโยบายการจ่ายปันผล  ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล   

ผู้ดูแลผลประโยชน์   ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 

นายทะเบียนกองทุน  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
 
 

แผนภาพแสดงตําแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
 

เร่ืองท่ีแก้ไข สรุปรายละเอียด วันท่ีมีผล 

นิยาม/ คาํจาํกัดความกองทุน 

 

 

 ปรับปรุงนิยาม  

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” โดยไม่นับรวมบตัรเงินฝากและ

ใบรับฝากเงิน 

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” โดยเพ่ิมเติมการไม่รวมถึงกองทุน private 

equity นอกเหนือจากกองทุน property และกองทุน infra 

28 ตุลาคม 2562 

เป็นตน้ไป 

การคาํนวณสัดส่วนการลงทุนของ

กองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ

กองทุน  (label fund) 

 

 เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกองทุน บริษทัอาจไม่นับ (1) 

ช่วง 30 วนัก่อนเลิกกองทุน และ/หรือ (2) ช่วงระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการ

จาํหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนเน่ืองจากได้รับคาํสั่งขายคืนหรือสับเปล่ียน

หน่วยลงทุน หรือเพ่ือรอการลงทุนซ่ึงมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 10 วนัทาํการ 

โดยให้คาํนึงถึงประโยชน์ของ ผูล้งทุนเป็นสาํคญั 

การนับ concentration limit สาํหรับ

การลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารก่ึง

หนีก่ึ้งทุนของผู้ออกรายใดรายหน่ึง 

 บริษัทสามารถนํามูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ท่ีออก

ใหม่และยงัไม่ปรากฎในงบการเงินมารวมกบั financial liability ตามงบ

การเงินล่าสุดดว้ยก็ไดแ้ต่จะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป 

การดาํเนินการเม่ือทรัพย์สินท่ีลงทุน

ขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่

เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 

หรืออายทุรัพย์สินของกองทุนรวม

ตลาดเงินไม่เป็นไปตามท่ีกาํหนด 

โดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพ่ิม 

 แก้ไขระยะเวลาการจดัส่งรายงานเป็นภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัเกิด

กรณีดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ และในกรณีท่ีไม่สามารถแกไ้ขการ

ลงทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดให้รายงานต่อ

สํานักงาน ก.ล.ต. + ผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนั

ครบระยะเวลาดงักล่าว  

การดาํเนินการเม่ือการลงทุนไม่

เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม

การจัดแบ่งประเภทของกองทุน 

 ขยายระยะเวลาการจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแล

ผลประโยชน์เป็นภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีไม่เป็นไปตามนโยบาย

การลงทุน 

หลักเกณฑ์ข้อจาํกัดการถือหน่วย

ลงทุน  (1 ใน 3) 

 แก้ไขเพ่ิมเติมขอ้ความเก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนให้มีขอ้ยกเวน้

ไดใ้นกรณีท่ีเป็นบุคคลตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

การชาํระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือ

ทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

 กรณีบริษทัจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะ

ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นแทน บริษทั

จดัการจะตอ้งไดรั้บมติพิเศษจากผูถื้อหน่วยลงทุนจึงจะสามารถชาํระค่า

ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นแทนเงินได ้

การลดและการเพ่ิมค่าธรรมเนียม

หรือ ค่าใช้จ่ายของกองทุน 

 

 กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย : ให้บริษทัจดัการเปิดเผยอย่างทัว่ถึง

ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม (เช่นเผยแพร่บนเวบ็ไซต์) ให้ผูล้งทุนทราบภายใน 

3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย  

 กรณีเพ่ิมค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย :  

(1) หากเรียกเก็บเพ่ิมขึ้นไม่เกินเพดานท่ีระบุในโครงการ ตอ้งเปิดเผย

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทาํการ 

(2) หากเรียกเก็บเพ่ิมขึ้นไม่เกินกว่า 5% ของเพดานท่ีระบุในโครงการ 

ตอ้งเปิดเผยล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนัก่อนเปล่ียนแปลง 

(3) หากเรียกเก็บเพ่ิมขึ้ นเกินกว่า 5% ของเพดานท่ีระบุในโครงการ

จะตอ้งไดรั้บมติพิเศษจากผูถื้อหน่วยลงทุนก่อน 
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี (ต่อ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
 

เร่ืองท่ีแก้ไข สรุปรายละเอียด วันท่ีมีผล 

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และ

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน

รวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

 กาํหนดกรอบการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

โดยแยกเป็นกรณีท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. สามารถให้ความเห็นชอบได ้หรือ

ตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมาก หรือมติพิเศษ 

28 ตุลาคม 2562 

เป็นตน้ไป 

การควบรวมกองทุน 

 

 ปรับปรุงข้อความให้กระชับมากขึ้ นและเป็นไปตามประกาศของ

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

การเลิกกองทุนรวม  กรณีมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิเกินกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัอาจใช้ดุลยพินิจว่าจะเลิกหรือไม่

เลิกกองทุนก็ได ้หากพิจารณาแลว้มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผล

ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

การวางทรัพย์  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้

ไว้เป็นอย่างอื่น  บริษัทจัดการจะอ้างอิงท่ีอยู่ของบริษัทจัดการเป็น

ภูมิลาํเนาในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย ์เพ่ือให้สามารถชําระบัญชีและ

ดาํเนินการเลิกกองทุนได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
1 กรกฎาคม 2563 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ อิควต้ีิ 

                ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ 
อิควิต้ี   อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู ้จัดตั้ งและจัดการกองทุน
ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดงักล่าว ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 
พฤษภาคม 2563  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  เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ี 

ในการจดัการโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวใ้นโครงการจดัการท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน 
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และภายใตพ้ระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์   
พ.ศ. 2535 

   ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 

 (คุณกฤป อนัตกร    คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัด์ิ)
        Citibank N.A. 

   ผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนรวม 
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ผลการดําเนินงานย้อนหลัง (%)                                                                                                             ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
 

กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 

MS-CORE EQ 50,023,916.63 28.8640 
  
 กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันท่ีจัดตั้งกองทุน 

 
 

ช่ือกองทุน /  

เกณฑ์มาตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อปี 

ตั้งแต่ 

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

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 

(21 ม.ิย. 50) 

MS-CORE EQ -12.83 1.03 -13.45 -14.04 -1.78 0.42 9.34 8.53 

SET50 TRI -14.37 1.44 -14.36 -13.85 -0.14 1.29 9.08 7.58 

Standard Deviation  

ของกองทนุ 
39.72 47.91 36.67 26.75 17.60 16.17 17.27 21.45 

Standard Deviation 

ของเกณฑม์าตรฐาน 
45.18 54.81 41.69 30.42 19.78 18.15 18.37 22.11 

ท่ีมา : Morningstar 

หมายเหตุ: การนาํเสนอผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตํ่ากว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอตัราเฉล่ียต่อปี (Annualized Return) 

เอกสารการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จัดทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของ

สมาคมบริษทัจัดการลงทุน 

ผู้ลงทุนโปรดทาํความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดาํเนินงานในอดีต  

ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วันท่ี  1 มิถุนายน 2562 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี ้

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม*  จํานวนเงิน   ร้อยละของมูลค่า  

 (Fund's direct expenses)   (พนับาท)   ทรัพย์สินสุทธ ิ 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee)  890.90 1.6050 

 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์(trustee fee)  29.70 0.0535 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)  35.64 0.0642 

 ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee)  ไม่มี ไม่มี 

 ค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(trading costs) 126.07 0.2272 

 ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขาย 

• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

• ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

 

- 

- 

 

- 

- 

ค่าตรวจสอบบญัชี (audit fee)  90.47 0.1630 

ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร 5.15 0.0093 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 3.00 0.0054 

ค่าจดัทาํ จดัพิมพ ์รายงานประจาํปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ 0.05 0.0001 

 รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด** 1,054.91 1.9005 

     *        ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดร้วมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 

    **  ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 

(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถงึวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
 

PTR =  MIN(ซ้ือหุ้น, ขายหุน้) 
 

Avg. NAV 

PTR =  33,097,502.96 
 

55,488,553.19 

PTR =  0.60 
 

หมายเหตุ: PTR คาํนวณจากมูลค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพยสิ์นกบัผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยสิ์นท่ีกองทุน

รวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั 
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การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกผล 

หรือผลประโยชน์ท่ัวไปท่ีเกิดจากการลงทุน 

 

กองทุนน้ีไม่มีการรับค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ดอกผลหรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทุน 

 

 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถงึวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

ลําดับ 

  

ช่ือบริษัทนายหน้า 

  

ค่านายหน้า 

(พนับาท) 

  

อัตราส่วนค่านายหน้า 

แต่ละรายต่อ 

ค่านายหน้าท้ังหมด 

1 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 24.91 19.76% 

2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 20.80 16.50% 

3 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 18.78 14.89% 

4 บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 17.86 14.17% 

5 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 14.16 11.23% 

6 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 8.65 6.86% 

7 บริษทั หลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 7.55 5.99% 

8 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 4.53 3.59% 

9 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 4.43 3.52% 

10 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 4.40 3.49% 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 126.07 100.00% 

 

การ  
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิและการก่อภาระผูกพนั 

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

ช่ือหลักทรัพย์ จํานวนหน่วย

(พนัหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 

(พนับาท) 

ร้อยละของ 

NAV 

เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้       

          เงินฝากออมทรัพย์       

               ธนาคาร ซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ   573.78 1.15 

หุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น       

     หุ้นสามัญ       

          ธนาคาร       

               ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 10.20 1,111.80 2.22 

               ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 11.50 1,104.00 2.21 

               ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 7.70 327.25 0.65 

               ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 42.10 437.84 0.88 

               ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 13.50 999.00 2.00 

          พาณิชย์       

               บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 57.00 4,018.50 8.03 

               บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 16.63 640.06 1.28 

          ช้ินส่วนอิเล็กทรอนกิส์    

               บริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 19.10 1,050.50 2.10 

               บริษทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จาํกดั (มหาชน) 8.20 246.00 0.49 

          พลังงานและสาธารณูปโภค       

               บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 37.70 1,988.68 3.98 

               บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 7.50 2,070.00 4.14 

               บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 124.30 689.87 1.38 

               บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 127.20 4515.6 9.03 

               บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 22.80 1,596.00 3.19 

               บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 18.00 774.00 1.55 

          เงินทุนและหลักทรัพย์    

               บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 3.90 561.80 1.12 

               บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 31.00 731.60 1.46 

               บริษทั บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 13.80 531.30 1.06 

          อาหารและเคร่ืองด่ืม    

               บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 72.30 2,277.45 4.55 

               บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 28.40 528.24 1.06 

               บริษทั โอสถสภา จาํกดั (มหาชน) 31.00 1,317.50 2.63 

               บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 37.60 250.04 0.50 
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ช่ือหลักทรัพย์ จํานวนหน่วย

(พนัหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 

(พนับาท) 

ร้อยละของ 

NAV 

          การแพทย์    

               บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) 69.20 1,003.40 2.01 

               บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 120.50 2,711.25 5.42 

          เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร       

               บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 16.00 3,080.00 6.16 

               บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 20.30 903.35 1.81 

               บริษทั อินทชั โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 42.10 2,262.88 4.52 

          ส่ือและส่ิงพมิพ์    

               บริษทั แพลน บี มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 72.60 399.30 0.80 

          ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์    

               บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) 51.50 1,476.76 2.95 

               บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 25.20 1,083.60 2.17 

          พฒันาอสังหาริมทรัพย์       

               บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 36.50 529.25 1.06 

               บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 99.50 726.35 1.45 

          ขนส่งและโลจิสติกส์       

               บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 48.90 3,031.80 6.06 

               บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  119.00 1,172.15 2.34 

               บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 84.50 1,022.45 2.04 

เงินฝากออมทรัพย์       

               ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ กรุงเทพฯ  2,597.69 5.19 

สินทรัพย์อ่ืน และหนีสิ้นอ่ืน    

          สินทรัพยอ่ื์น  139.90 0.28 

          หน้ีสินอ่ืน  462.20 0.92 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 1,547.23 50,018.73 100.00 
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รายงานช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2563) 
 

1. รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี ้

 

2.  ข้อมูลการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน 
 

-ไม่มี - 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรงหรือท่ี 

เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการท่ี www.manulife-asset.co.th  
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ระหว่างวนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 บริษทัไดรั้บบทวิจยัและบทวิเคราะหเ์พ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจ

ลงทุนของกองทนุจากบริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

ลําดับท่ี บริษัทนายหน้า 

1. บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

2. บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 

3. บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

4. บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

5. บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 

6. บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

7. บริษทั หลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 

8. บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

9. บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

10. บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล 

1. นายไมเคิล รีด 

2. นายชยัเกษม วฒันศิริพงษ ์

3. นางสาวชชัฎดา เอกะหิตานนท ์

4. นายพีรภทัร ฝอยทอง 

5. นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร 

6. นายวสุ สุทธิพงษช์ยั 

7. นางสาวปานรดา โกจารยศ์รี 
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รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
 

ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหน่ึงไม่เป็นไปตาม

นโยบายการลงทุน 

 

รายงานข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
 

-ไม่มี-  
 
 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการท่ี  

www.manulife-asset.co.th  

 

รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมลู ณ 31 พฤษภาคม 2563) 
 

ช่ือ-นามสุกล ช่ือกองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ 

นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร  กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ อิควิต้ี 
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ อิควต้ีิ 

รายงาน และ งบการเงิน 

31 พฤษภาคม 2563 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ อิควต้ีิ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ อิควต้ีิ (“กองทุนฯ”) ซ่ึงประกอบดว้ย                  

งบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุด             

วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 ผลการดาํเนินงาน                     

การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสดและขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุด            

วนัเดียวกนัของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ อิควต้ีิ โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐาน            

การรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค       

ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ            

จากกองทุนฯตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี                                  

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ         

ตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม            

เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารกองทุนฯมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารกองทุนฯพิจารณาวา่จาํเป็น

เพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารกองทุนฯรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี

สาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารกองทุนฯมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนฯหรือหยดุดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอ

รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ใน

ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ

หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                 

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน                

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก              

การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                  

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ          

การควบคุมภายในของกองทุนฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารกองทุนฯใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ

การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารกองทุนฯจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร

กองทุนฯ และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบั

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกองทุนฯใน

การดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็น

วา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนฯตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารกองทุนฯในเร่ืองต่างๆรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี  

 

 

 
 

ณริศรา ไชยสุวรรณ  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4812 
 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 26 สิงหาคม 2563 



19

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี�

งบดุล

ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 31 พฤษภาคม 2563: 

 48,892,107 บาท และ 31 พฤษภาคม 2562: 49,372,625 บาท) 47,724,142         53,824,456         

เงินฝากธนาคาร 7 2,597,686           3,439,722           

ลูกหนี�จากการขายเงินลงทุน 139,353              736,229              

ลูกหนี�จากเงินปันผลและดอกเบี�ย 19,745                24,490                

สินทรัพย์อื�น -                         46                       

รวมสินทรัพย์ 50,480,926         58,024,943         

หนี�สิน

เจ้าหนี�จากการซื�อเงินลงทุน 297,046              112,941              

เจ้าหนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 3,682                  28,234                

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 9 160,470              174,807              

หนี�สินอื�น 1,000                  2,490                  

รวมหนี�สิน 462,198              318,472              

สินทรัพย์สุทธิ 50,018,728         57,706,471         

สินทรัพย์สุทธ:ิ

ทุนจดทะเบียน

    หน่วยลงทุน 500,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 5,000,000,000    5,000,000,000    

ทุนที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

    หน่วยลงทุน 1,733,086.4419 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

    (31 พฤษภาคม 2562: 1,718,120.0980 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) 9 17,330,864         17,181,201         

กําไรสะสม 8 209,687,492       217,733,975       

บัญชีปรับสมดุล (176,999,628)     (177,208,705)     

สินทรัพย์สุทธิ 50,018,728         57,706,471         

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 28.8610 33.5869

จํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายแล้วทั�งหมด (หน่วย) 9 1,733,086.4419 1,718,120.0980

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี�

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ ร้อยละของ

ชื�อย่อ อัตรา  มูลค่า มูลค่า อัตรา  มูลค่า มูลค่า

ชื�อหลักทรัพย์ หลักทรัพย์  ดอกเบี�ยต่อปี  จํานวนหุ้น  ยุติธรรม เงินลงทุน  ดอกเบี�ยต่อปี  จํานวนหุ้น  ยุติธรรม เงินลงทุน

(%)  (หุ้น)  (บาท) (%) (%)  (หุ้น)  (บาท) (%)

หุ้นจดทะเบียน

บริการ -                -                     -           43,600      501,400          0.93          

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) SPA -                -                -                     -           -               43,600      501,400          0.93          

อาหารและเครื�องดื�ม 169,300    4,373,230      9.16          61,600      2,087,325       3.88          

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) CPF -                72,300      2,277,450      4.77          -               20,500      568,875          1.06          

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) MINT -                28,400      528,240         1.11          -               28,200      1,092,750       2.03          

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) RBF -                37,600      250,040         0.52          -               -                -                      -           

บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) OSP -                31,000      1,317,500      2.76          12,900      425,700          0.79          

ธนาคาร 85,000      3,979,890      8.34          94,900      7,936,630       14.75        

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) KBANK -                11,500      1,104,000      2.31          -               16,400      3,058,600       5.68          

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) SCB -                13,500      999,000         2.09          -               11,000      1,424,500       2.65          

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BBL -                10,200      1,111,800      2.33          -               12,200      2,397,300       4.46          

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTB -                42,100      437,840         0.92          -               55,300      1,056,230       1.96          

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) KKP -                7,700        327,250         0.69          -               -                -                      -           

ขนส่งและโลจิสติกส์ 252,400    5,226,400      10.95        175,300    5,248,525       9.75          

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT -                48,900      3,031,800      6.35          -               62,300      3,971,625       7.38          

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BEM -                119,000    1,172,150      2.46          -               113,000    1,276,900       2.37          

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จํากัด (มหาชน) BTS -                84,500      1,022,450      2.14          -               -                -                      -           

พาณิชย์ 73,625      4,658,562      9.76          77,300      5,737,950       10.66        

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) CPALL -                57,000      4,018,500      8.42          -               60,400      4,816,900       8.95          

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) ROBINS -                -                -                     -           -               16,900      921,050          1.71          

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) CRC -                16,625      640,062         1.34          -               -                -                      -           

การแพทย์ -                189,700    3,714,650      7.78          -               158,900    3,616,730       6.72          

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) BDMS -                120,500    2,711,250      5.68          -               112,600    2,871,300       5.34          

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) BCH -                69,200      1,003,400      2.10          -               46,300      745,430          1.38          

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื�อสาร 78,400      6,246,225      13.09        53,100      5,298,150       9.85          

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ADVANC -                16,000      3,080,000      6.46          -               16,500      3,184,500       5.92          

บริษัท โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั�น จํากัด (มหาชน) DTAC -                20,300      903,350         1.89          -               -                -                      -           

บริษัท อินทัช โฮลดิ�งส์ จํากัด  (มหาชน) INTUCH -                42,100      2,262,875      4.74          -               36,600      2,113,650       3.93          

สื�อสิ�งพิมพ์ 72,600      399,300         0.84          -                -                      -           

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) PLANB -                72,600      399,300         0.84          -               -                -                      -           

ชิ�นส่วนและอิเล็กทรอนิกส์ 27,300      1,296,500      2.72          -                -                      -           

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) DELTA 19,100      1,050,500      2.20          -               -                -                      -           

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) HANA -                8,200        246,000         0.52          -               -                -                      -           

วัสดุก่อสร้าง -                -                     -           5,150        2,327,800       4.32          

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) SCC -                -                -                     -           -               5,150        2,327,800       4.32          

บริการรับเหมาก่อสร้าง -                -                     -           18,600      461,280          0.86          

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ�งแอนด์คอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) STEC -                -                -                     -           -               18,600      461,280          0.86          

เงินลงทุนและหลักทรัพย์ 48,700      1,814,750      3.80          5,300        1,091,800       2.03          

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) AEONTS -              3,900        551,850         1.16          -             5,300        1,091,800       2.03          

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) BAM -              31,000      731,600         1.53          -             -                -                      -           

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTC -              13,800      531,300         1.11          -             -                -                      -           

พลังงานและสาธารณูปโภค 337,500    11,634,140    24.38        547,271    14,010,550     26.03        

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) BGRIM -                37,700      1,988,675      4.17          -               51,000      1,708,500       3.18          

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) TOP -                18,000      774,000         1.62          -               4,000        237,000          0.44          

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT -                127,200    4,515,600      9.46          -               111,700    5,166,125       9.60          

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) PTTEP -                -                -                     -           -               20,900      2,622,950       4.87          

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) IRPC -                -                -                     -           -               167,900    795,846          1.48          

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) EGCO -                7,500        2,070,000      4.34          -               7,400        2,197,800       4.08          

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ESSO -                124,300    689,865         1.45          -               -                -                      -           

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน) RATCH -                22,800      1,596,000      3.34          -               -                -                      -           

บริษัท สตาร์ ปิโตเลียม รีไฟน์นิ�ง จํากัด (มหาชน) SPRC -                -                -                     -           -               50,571      472,839          0.88          

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) TPIPP -                -                -                     -           -               133,800    809,490          1.50          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2563 2562
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี�

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ ร้อยละของ

ชื�อย่อ อัตรา  มูลค่า มูลค่า อัตรา  มูลค่า มูลค่า

ชื�อหลักทรัพย์ หลักทรัพย์  ดอกเบี�ยต่อปี  จํานวนหุ้น  ยุติธรรม เงินลงทุน  ดอกเบี�ยต่อปี  จํานวนหุ้น  ยุติธรรม เงินลงทุน

(%)  (หุ้น)  (บาท) (%) (%)  (หุ้น)  (บาท) (%)

หุ้นจดทะเบียน (ต่อ)

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 76,700      2,551,350      5.35          70,900      3,086,805       5.73          

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) PTTGC 25,200      1,083,600      2.27          -               23,500      1,427,625       2.65          

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) IVL 51,500      1,467,750      3.08          -               25,500      1,173,000       2.18          

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) VNT -                -                     -           -               21,900      486,180          0.90          

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 136,000    1,255,600      2.63          138,300    1,848,570       3.43          

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) AMATA -                36,500      529,250         1.11          -               -                -                      -           

บริษัท ศุภาลัย  จํากัด (มหาชน) SPALI -                -                -                     -           -               32,700      729,210          1.35          

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) LH -                99,500      726,350         1.52          -               105,600    1,119,360       2.08          

รวมหุ้นจดทะเบียน 47,150,597    98.80        53,253,515     98.94        

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ซิตี�แบ้งก์ เอ็น.เอ. - สาขากรุงเทพฯ - ออมทรัพย์ 0.25 -                573,545         1.20          0.30 -                570,941          1.06          

รวมเงินฝากธนาคาร 573,545         1.20          570,941          1.06          

ยอดรวมเงินลงทุน 47,724,142    100.00      53,824,456     100.00      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2563 2562
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี�

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 พฤษภาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล 1,562,896            1,604,030            

รายได้ดอกเบี�ย 3,733                   4,491                   

รวมรายได้ 1,566,629            1,608,521            

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 6.1, 9 890,898               890,661               

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 6.1 29,697                 29,689                 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6.1 35,636                 35,626                 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 6.2 98,670                 143,010               

รวมค่าใช้จ่าย 1,054,901            1,098,986            

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 511,728               509,535               

รายการกําไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ�นและที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (2,938,415)          302,748               

รายการขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (5,619,796)          (3,659,872)          

รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นและที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (8,558,211)          (3,357,124)          

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (8,046,483)          (2,847,589)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี�

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 พฤษภาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 511,728               509,535               

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (2,938,415)          302,748               

รายการขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (5,619,796)          (3,659,872)          

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (8,046,483)          (2,847,589)          

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ของทุนที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนที�ขายในระหว่างปี

   จํานวน 192,647.9529 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

   (2562: 339,828.2246 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) 1,926,479            3,398,282            

หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหว่างปี

   จํานวน 177,681.6090 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

   (2562: 135,195.3404 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) (1,776,816)          (1,351,953)          

หน่วยลงทุนที�เพิ�มขึ�นสุทธิในระหว่างปี

   จํานวน 14,966.3439 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

   (2562: 204,632.8842 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) 149,663               2,046,329            

บวก: การเปลี�ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล 209,077               4,940,619            

การเพิ�มขึ�นสุทธิของทุนที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 358,740               6,986,948            

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (7,687,743)          4,139,359            

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 57,706,471          53,567,112          

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 50,018,728          57,706,471          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี�

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 พฤษภาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (8,046,483)          (2,847,589)          

ปรับกระทบรายการเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

   ให้เป็นเงินสดสุทธิรับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

      การซื�อเงินลงทุน (35,555,400)        (34,278,848)        

      การขายเงินลงทุน 33,097,503          27,004,912          

      การซื�อเงินลงทุนสุทธิ (2,457,897)          (7,273,936)          

      ลูกหนี�จากการขายเงินลงทุน (เพิ�มขึ�น) ลดลง 596,876               (586,844)             

      ลูกหนี�จากเงินปันผลและดอกเบี�ย (เพิ�มขึ�น) ลดลง 4,745                   (23,523)               

      สินทรัพย์อื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง 46                        (46)                      

      เจ้าหนี�จากการซื�อเงินลงทุนเพิ�มขึ�น (ลดลง) 184,105               (99,813)               

      เจ้าหนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุนเพิ�มขึ�น (ลดลง) (24,552)               27,764                 

      ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง (14,337)               (2,179)                 

      หนี�สินอื�นลดลง (1,490)                 (94)                      

      รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 2,938,415            (302,748)             

      รายการขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 5,619,796            3,659,872            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (1,200,776)          (7,449,136)          

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุน 6,017,999            11,566,064          

การรับซื�อคืนหน่วยลงทุน (5,659,259)          (4,579,116)          

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 358,740               6,986,948            

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (842,036)             (462,188)             

เงินฝากธนาคารต้นปี 3,439,722            3,901,910            

เงินฝากธนาคารปลายปี 7 2,597,686            3,439,722            

-                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี�

ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 พฤษภาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2561 2560 2559 2558

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 33.58               35.39               30.46               27.86               28.27               25.85               

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน 

     รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
(1) 0.30 0.32 0.26 0.29 0.02 0.69

     รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 
(1) (1.72) 0.19 1.97 1.44 (0.23) 2.70

     รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 
 (1) (3.30) (2.32) 2.70 0.87 (0.20) (0.97)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากกิจกรรมลงทุนทั�งสิ�น (4.72) (1.81) 4.93 2.60 (0.41) 2.42

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 28.86 33.58 35.39 30.46 27.86 28.27

อัตราส่วนของการเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

   ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) (14.50)              (5.13)                14.58               8.47                 (13.57)              4.72                 
   
อัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�สําคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (บาท) 50,018,728      57,706,471      53,567,112      44,578,427      37,439,441      153,391,479    

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

   ถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) 1.90                 1.98                 2.08                 2.13                 1.96                 1.90                 

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

   ถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) 2.82                 2.90                 2.84                 3.06                 2.68                 3.25                 

อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของการซื�อขายเงินลงทุน

   ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) 
(2) 123.72             110.43             128.80             127.21             335.83             199.92             

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (บาท) 55,488,553      55,491,590      50,354,534      41,841,045      72,057,755      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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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อคิวติี ้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 พฤษภาคม 2563  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลกองทุนฯ 

 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิต้ี (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน               

ท่ีไม่มีกาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของกองทุนฯ และไม่มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

กองทุนฯไดจ้ดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมกบัสํานกังาน ก.ล.ต. เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2550 โดย

มีทุนจดทะเบียนรวม 5,000 ลา้นบาท กองทุนฯมีนโยบายการลงทุนท่ีเนน้ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีไม่

น้อยกว่าอตัราร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ สําหรับการลงทุนในส่วนท่ีเหลือจะถูกนาํไปลงทุนใน

หลกัทรัพยห์รือสินทรัพยอ่ื์นตามท่ี ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได ้โดยกองทุนฯจะไม่

ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และตราสารหน้ีท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัตวัแปร 

กองทุนฯบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“บริษทัจดัการฯ”) 

โดยมีธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 

(มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯรายหน่ึง ถือหน่วยลงทุน           

ในกองทุนฯในอตัราร้อยละ 23.60 และ 23.80 ของทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ ตามลาํดบั 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมทัว่โลก ทาํให้ราคาหุ้นทัว่โลกผนัผวนและกดดนัให้ตลาด

หุน้ทัว่โลกเคล่ือนไหวในแดนลบ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อการปรับ

ลดของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนฯ ฝ่ายบริหารของกองทุนฯไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์

ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ และอาจตอ้งปรับเปล่ียน

แผนการลงทุนและการบริหารงานเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารได้

ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณผลกระทบ ซ่ึงตอ้งมีการประมาณการอย่าง

ต่อเน่ือง หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

 



 27 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

 งบการเงินฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547                 

และจดัทาํข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสําหรับ

กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กองทุนฯได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงิน

ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่

มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกองทุนฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี                 

ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ี

อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับ               

การรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงินท่ีสะท้อนถึง                  

ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ 

และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดใน            

การพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกองทุนฯ  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน

เพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย

ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร

ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ

เก่ียวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการ

บญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ในปัจจุบนั 

รวมถึงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ืองการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนถูก

ยกเลิกไป ทั้งน้ี รูปแบบการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของงบการเงินของกองทุนฯในปัจจุบนั

อา้งอิงหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 

ปัจจุบนั ผูบ้ริหารกองทุนฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐาน

กลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

การประกาศใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดใ้ห้

ความเห็นชอบ แนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ท่ีจดัทาํโดยสมาคม

บริษทัจดัการลงทุน และให้ถือปฏิบติักับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี            

1 มกราคม 2563  

ปัจจุบนัผูบ้ริหารกองทุนฯอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํแนวปฏิบติั

ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ

แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับ

สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลกัการเช่นเดียวกนั

กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ผูบ้ริหารกองทุนฯเช่ือวา่มาตรฐานฉบบัน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

4.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

  รายไดเ้งินปันผลถือเป็นรายไดเ้ม่ือสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลเกิดข้ึน 

  รายไดด้อกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

  กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน 

        ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2  การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เม่ือวนัเร่ิมแรกเป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนฯมีสิทธิใน

เงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทุนฯ

จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนจะวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยกาํไรหรือขาดทุน

จากการวดัค่าเงินลงทุนถือเป็นกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนท่ี

จาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

เงินลงทุนในตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม

โดยใชร้าคาซ้ือขายคร้ังล่าสุดของวนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน  

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

  เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารใช้มูลค่าเงินตน้บวกดอกเบ้ียคา้งรับจนถึงวนัท่ีวดัค่าเงินลงทุนในการกาํหนด

มูลค่ายติุธรรม ซ่ึงไดแ้ยกแสดงดอกเบ้ียคา้งรับไวใ้น “ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย” ในงบดุล 

4.3  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนไดเ้สียของกองทุนฯ

ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มหรือฝ่ายบริหาร  

ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีรับผดิชอบในการจดัการกองทุนฯหรือมีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายหรือตดัสินใจเพื่อให้

กองทุนฯบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ทั้งน้ี รวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 

  นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนฯ 

หรืออยูภ่ายใตอ้าํนาจควบคุมของกองทุนฯ หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัของกองทุนฯ หรืออยูภ่ายใต้

อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของกองทุนฯ 
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4.4 บัญชีปรับสมดุล 

 ส่วนหน่ึงของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหน่วยลงทุนซ่ึงเท่ากับจํานวนต่อหน่วยของกําไร             

สะสมท่ียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัท่ีเกิดรายการถูกบนัทึกใน “บญัชีปรับสมดุล” 

4.5 ภาษเีงินได้ 

 กองทุนฯเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเฉพาะเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรใน

อตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม 2562  

4.6 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของ

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรม

แบบเกิดข้ึนประจาํ 

5.  การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัจดัการฯอาจจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ี

เกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้
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6. ค่าใช้จ่าย 

6.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ประเภทค่าธรรมเนียม อตัราร้อยละของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนฯ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินอตัราร้อยละ 1.50 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินอตัราร้อยละ 0.06 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินอตัราร้อยละ 0.10 ต่อปี 

 บริษทัจดัการฯคาํนวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวนัท่ีมีการคาํนวณมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ โดยใชมู้ลค่าสินทรัพย์

สุทธิในแต่ละวนัเป็นฐานในการคาํนวณค่าธรรมเนียมรายวนั แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนฯเป็นรายเดือน ทั้งน้ี 

อตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

6.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 

 (1) ค่าใชจ่้ายเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ซ่ึงบริษทัจดัการฯจะดาํเนินการเรียก

เก็บค่าใชจ่้ายดงักล่าวตามท่ีจ่ายจริงจากกองทุนฯ โดยทางบญัชีจะตดัเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนฯเฉล่ีย

เท่ากนัเป็นรายวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในการจดัทาํ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้าน

การตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการจดัสัมมนาแนะนํากองทุนฯ ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายดงักล่าว

รวมกันไม่เกินอัตราร้อยละ 1.0 ของจํานวนเงินกองทุนท่ีจัดตั้ งได้แต่ไม่ เกิน 1 ล้านบาท และ

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนฯ 

 (2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนฯซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนฯเม่ือมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนตามจ่าย

จริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนฯเฉล่ียเท่ากนัเป็นรายวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดรั้บ

ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นหรือในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใช้จ่ายดงักล่าว เช่น ค่าใช้จ่ายด้าน

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ ์ค่าไปรษณียากร เป็นตน้ ทั้งน้ี 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรวมกนัไม่เกินอตัราร้อยละ 1.0 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนฯ 

7. เงินฝากธนาคาร 

   (หน่วย: บาท) 

ธนาคาร ประเภทเงินฝาก เงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย (% ต่อปี) 

  31 พฤษภาคม 31 พฤษภาคม 

  2563 2562 2563 2562 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.  

 สาขากรุงเทพฯ ออมทรัพย ์ 2,597,686 3,439,722 0.05 0.05 

  2,597,686 3,439,722   
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8. กาํไรสะสม 

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 

 2563 2562 

   

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 27,962,994 27,453,459 

กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 185,319,151 185,016,403 

กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 4,451,830 8,111,702 

กาํไรสะสมตน้ปี 217,733,975 220,581,564 

บวก: การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปี (8,046,483) (2,847,589) 

กาํไรสะสมปลายปี 209,687,492 217,733,975 

9. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี กองทุนฯมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                    

31 พฤษภาคม 

 

 2563 2562 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน    

   แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  890,898 890,661 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน            

และท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6.1 

 ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 31 พฤษภาคม 

 2563 2562 

บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย (1) 65,656 79,013 

(1)  แสดงรวมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย” ในงบดุล 



 34 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ มีดงัน้ี 

(หน่วย: หน่วย) 

 31 พฤษภาคม  

 2563 2562 

บริษทั แมนูไลฟ์ ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   

จาํนวนหน่วยลงทุน 408,989.2047 408,989.2047 

10. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุน (ไม่รวมเงินลงทุนใน

เงินฝากธนาคารและตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได)้ เป็นจาํนวนเงิน 68,652,903 บาท และ 

61,283,760 บาท ตามลาํดบั โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 123.72 และร้อยละ 110.43 ตามลาํดบั ของมูลค่าสินทรัพย์

สุทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี  

11. เคร่ืองมือทางการเงิน 

11.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของกองทุนฯประกอบด้วย เงินลงทุน เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีจากการขาย              

เงินลงทุน ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย เจ้าหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนและเจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืน                

หน่วยลงทุน กองทุนฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหาร

ความเส่ียงโดยรวมโดยการกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุนและมี

นโยบายการบริหารความเส่ียงในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านเครดิต 

 กองทุนฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไว้

ในเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนฯมีลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียท่ีเกิดจาก               

การลงทุนในเงินฝากธนาคาร ซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้นและเป็นยอดคงคา้งท่ี

เกิดจากการทาํธุรกรรมปกติ ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจของกองทุนฯ ดงันั้น กองทุนฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บ

ความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 

 กองทุนฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนใน              

เงินฝากธนาคาร โดยสินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด และ/หรือ   

มีระยะเวลาครบกาํหนดระยะสั้น  
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 ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 31 พฤษภาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ีย    

 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

    (% ต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินลงทุน 573,545 47,150,597 47,724,142 0.25 

เงินฝากธนาคาร 2,597,686 - 2,597,686 0.05 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - 139,353 139,353 - 

ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย - 19,745 19,745 - 

 3,171,231 47,309,695 50,480,926  

หนีสิ้นทางการเงนิ     

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน - 297,046 297,046 - 

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - 3,682 3,682 - 

 - 300,728 300,728  

 (หน่วย: บาท) 

 31 พฤษภาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ีย    

 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

    (% ต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินลงทุน 570,941 53,253,515 53,824,456 0.30 

เงินฝากธนาคาร 3,439,722 - 3,439,722 0.05 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - 736,229 736,229 - 

ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย - 24,490 24,490 - 

 4,010,663 54,014,234 58,024,897  

หนีสิ้นทางการเงนิ     

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน - 112,941 112,941 - 

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - 28,234 28,234 - 

 - 141,175 141,175  
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องคือความเส่ียงท่ีกองทุนฯอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการท่ีกองทุนฯ

ไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและ

ทนัต่อเวลาท่ีกองทุนฯจะตอ้งนาํไปชาํระภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบกาํหนด 

 กองทุนฯสามารถลดความเส่ียงดังกล่าวได้ในระดับหน่ึงโดยกองทุนฯจะพิจารณาถึงสภาพคล่องของ

หลกัทรัพย ์โดยหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุนจะตอ้งมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยพิจารณาจากมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ีย

ต่อวนัและอตัราการถือครองโดยผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

 วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบดุล ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562                

มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 31 พฤษภาคม 2563 

 ไม่ไดก้าํหนด ระยะเวลาครบกาํหนด  

 ระยะเวลา เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินลงทุน 47,150,597 573,545 - 47,724,142 

เงินฝากธนาคาร 2,597,686 - - 2,597,686 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - - 139,353 139,353 

ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย - - 19,745 19,745 

 49,748,283 573,545 159,098 50,480,926 

หนีสิ้นทางการเงนิ     

เจา้หน้ีจากการซ้ือคืนเงินลงทุน - - 297,046 297,046 

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือหน่วยลงทุน - - 3,682 3,682 

 - - 300,728 300,728 
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(หน่วย: บาท) 

 31 พฤษภาคม 2562 

 ไม่ไดก้าํหนด ระยะเวลาครบกาํหนด  

 ระยะเวลา เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินลงทุน 53,253,515 570,941 - 53,824,456 

เงินฝากธนาคาร 3,439,722 - - 3,439,722 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - - 736,229 736,229 

ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย - - 24,490 24,490 

 56,693,237 570,941 760,719 58,024,897 

หนีสิ้นทางการเงนิ     

เจา้หน้ีจากการซ้ือคืนเงินลงทุน - - 112,941 112,941 

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือหน่วยลงทุน - - 28,234 28,234 

 - - 141,175 141,175 

ความเส่ียงราคาตลาดของตราสารทุน 

ความเส่ียงจากราคาตลาดของตราสารทุนแบ่งไดเ้ป็น ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบัตลาดโดยรวม (Market Risk) 

และความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัเฉพาะ (Specific Risk) ซ่ึงอาจจะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าของเงิน

ลงทุน ความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

กองทุนฯไม่สามารถท่ีจะขจดัความเส่ียงดงักล่าวใหห้มดไปได ้อยา่งไรก็ตาม แนวทางท่ีกองทุนฯใชเ้พื่อช่วย

ลดความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทาํไดโ้ดยการกระจายนํ้ าหนกัการลงทุนในแต่

ละหลกัทรัพยใ์ห้มีความเหมาะสมหรือลงทุนในกิจการท่ีมีปัจจยัพื้นฐานท่ีดี โดยยงัคงให้มีผลตอบแทนท่ีดี

และไม่ให้เกิดความเส่ียงมากกว่าความเส่ียงของตลาดมากจนเกินไป ทั้ งน้ีการลงทุนต้องเป็นไปตาม

วตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตามท่ีกาํหนดในหนังสือช้ีชวน สําหรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบัตลาด

โดยรวม (Market Risk) นั้น กองทุนฯไม่สามารถท่ีขจดัหรือลดลงได ้เน่ืองจากเป็นความเส่ียงขั้นพื้นฐานท่ีอยู่

ในหลกัทรัพยป์ระเภทน้ี  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กองทุนฯไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้น จึงไม่มีความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน 
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11.2 ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่ของกองทุนฯเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4.2

และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบกาํหนดระยะสั้น ดงันั้น กองทุนฯเช่ือวา่มูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: บาท) 

 31 พฤษภาคม 2563 

 มูลค่ายติุธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุน     

    หุน้จดทะเบียน 47,150,597 - - 47,150,597 

    เงินฝากธนาคาร 573,545 - - 573,545 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินฝากธนาคาร 2,597,686 - - 2,597,686 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - 139,353 - 139,353 

ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย - 19,745 - 19,745 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เจา้หน้ีจากการซ้ือคืนเงินลงทุน - 297,046 - 297,046 

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือหน่วยลงทุน - 3,682 - 3,682 
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 (หน่วย: บาท) 

 31 พฤษภาคม 2562 

 มูลค่ายติุธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุน     

    หุน้จดทะเบียน 53,253,515 - - 53,253,515 

    เงินฝากธนาคาร 570,941 - - 570,941 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินฝากธนาคาร 3,439,722 - - 3,439,722 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - 736,229 - 736,229 

ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย - 24,490 - 24,490 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เจา้หน้ีจากการซ้ือคืนเงินลงทุน - 112,941 - 112,941 

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือหน่วยลงทุน - 28,234 - 28,234 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

12. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของกองทุนฯ คือ การจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินท่ี

เหมาะสมเพื่อใหส้ามารถใหผ้ลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขการจดัตั้งกองทุนฯ 

13. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัจดัการฯเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2563 
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