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สาสนจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท”) ขอนําสงรายงานประจําปของกองทุนเปด แมนูไลฟ 
สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557  

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมและธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 บริษัทมีมูลคา
ทรัพยสินสุทธิภายใตการจัดการรวมทั้งสิ้น 7,600,661,791.19 บาท (ไมรวมมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนเปด แมนูไลฟ 
สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ และกองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฮลธแคร เอฟไอเอฟ)* 

ปจจุบันบริษัทมีกองทุนรวมภายใตการจัดการทั้งสิ้น 12 กองทุน ประกอบดวย 

กองทุนรวมหนวยลงทุนตางประเทศ 6 กองทุน คือ  

• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ  
• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิเมอรจิ้ง อีสเทอรน ยุโรป เอฟไอเอฟ  
• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ  
• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อเมริกัน โกรท เอฟไอเอฟ 
• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ยูโรเปยน โกรท เอฟไอเอฟ 
• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฮลธแคร เอฟไอเอฟ*  

กองทุนรวมหุนในประเทศ 2 กองทุน คือ 

• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร อิควิต้ี  
• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิต้ี ปนผล 

กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน คือ 

• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค มันน่ี มารเก็ต 

และกองทุนรวมท่ีไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษี 3 กองทุน คือ  

• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว 

• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพ่ือการเล้ียงชีพ 

• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ* 

ในนามของบริษัท ผมขอขอบคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจใหเราเปนผูบริหารเงินลงทุนของทาน โดยบริษัทจะ
พิจารณาการลงทุนอยางระมัดระวัง และรอบคอบ เพ่ือประโยชนสูงสุดที่จะเกิดแกผูถือหนวยลงทุนทุกทาน บริษัทยังคงมุงมั่นที่
จะนําเสนอผลิตภัณฑ และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีกับผูถือหนวยลงทุน 
ทุกทานตอไป 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 นายตอ อินทวิวัฒน 
 ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

กรุงเทพฯ : สิงหาคม 2557 

(*กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เพื่อการเล้ียงชีพ ไดจดทะเบียนทรัพยสินเปนกองทุนรวมเม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 
และกองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฮลธแคร เอฟไอเอฟ ไดจดทะเบียนทรัพยสินเปนกองทุนรวมเม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2557) 
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ประวัติบริษัท 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 100 
ลานบาท โดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการกองทุนรวมและกองทุนสวนบุคคลจากกระทรวงการคลัง   
ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนเปน 
180 ลานบาทและ 225 ลานบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 และวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ  
 

โครงสรางผูถือหุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แมนูไลฟ ไฟแนนเชียล คือ กลุมบริษัทที่ใหบริการดานการเงินช้ันนําจากประเทศแคนาดา ดําเนินธุรกิจมากวา 125 ป โดยมีบริษัท 
ในเครือที่ใหบริการดานการเงินทั้งในแคนาดา สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเอเชีย จึงมีผูเช่ียวชาญดานการลงทุนใน 17 ประเทศท่ัวโลก 
รวมถึง 11 ประเทศและเขตการปกครองท่ัวภูมิภาคเอเชีย   
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 แมนูไลฟ ไฟแนนเชียล และบริษัทในเครือมีมูลคาเงินลงทุนภายใตการจัดการ 597,000 ลานเหรียญ
ดอลลารสหรัฐฯ 
 

คณะกรรมการของบริษัทจัดการ  

1. นายอินเดรียน สตีเฟน นัยดู  ประธานกรรมการ 
2. นายไมเคิล ฟลอยด ดอมเมอรมุตท กรรมการ 
3. นายตอ อินทวิวัฒน  กรรมการ 
4. นายเสง่ียม  กาญจนวิกัย  กรรมการ 
5. นางสาวยศวดี หงษชุมแพ  กรรมการ 

 

คณะผูบริหารของบริษัทจัดการ  

1. นายตอ  อินทวิวัฒน  ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายเสง่ียม  กาญจนวิกัย  ที่ปรึกษาสายงานปฏิบัติการ  
3. นายจักรชัย  บุญยะวัตร  ประธานเจาหนาที่ สายงานบริหารชองทางจัดจําหนาย 
4. นางสาวชัชฎดา  เอกะหิตานนท ประธานเจาหนาที่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
5. นายสุวิรัช  พงศเสาวภาคย  ประธานเจาหนาที่ สายงานการกํากับดูแลกิจการ 
6. นางสาวจินตนา  เมฆินทรางกูร ผูอํานวยการ ฝายตราสารทุน 
7. นายวสุ  สุทธิพงษชัย  ผูอํานวยการ ฝายตราสารหน้ี 

เปนสวนหนึ่งของ  “Manulife Financial Corporation (Canada)”  

แมนูไลฟ ไฟแนนเชียล คอรปอเรชั่น (แคนาดา) 
Manulife Financial Corporation (Canada) 

บริษัท แมนูไลฟ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
Manulife Insurance (Thailand) Plc. 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. 
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ภาวะเศรษฐกิจและแนวโนมตลาด 
 

กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 อยูที่ 427.91 ลานบาท 
คิดเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุน10.6179 บาท โดยมีผลตอบแทนยอนหลัง 1 ป อยูที่ 8.95% เทียบกับเกณฑมาตรฐาน 
(ดัชนี FTSE All-World Greater China) ที่ใหผลตอบแทน 16.96%  

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในชวงครึ่งปหลังของป 2556 ตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนที่ประกาศออกมาในไตรมาส 3  GDP ขยายตัวในอัตรา 7.8% เทียบ
จากปกอนหนา แสดงใหเห็นถึงสัญญาณการฟนตัวทางเศรษฐกิจ โดยมีปจจัยสนับสนุนจากตัวเลขช้ีวัดเศรษฐกิจตางๆ ที่ออกมา
ในทิศทางบวก ทั้งการบริโภคภาคเอกชน (Consumption) และการลงทุนของธุรกิจในสินคาทุน (Investment) ซึ่งเปนแรง
ขับเคลื่อนอยางตอเน่ือง ชวยสงผลใหดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (Purchasing Manager Index – PMI) ภาคการผลิตขึ้นมาอยูที่
ระดับ 51.1 ในเดือนกันยายน และเพ่ิมขึ้นแตะที่ระดับ 51.4 ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเปนระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือนที่ผานมา 
โดยแนวโนมที่สูงขึ้นน้ีไดช้ีใหเห็นถึงการปรับตัวที่แข็งแกรงขึ้นในภาคการผลิต สอดคลองกับกําไรภาคอุตสาหกรรม ผลกําไร
รัฐวิสาหกิจและยอดการคาตางประเทศที่เปนบวกรับกับเศรษฐกิจโลกที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น รวมถึงดานภาคอสังหาริมทรัพยที่มี
การขยายตัวอยางตอเน่ืองดวย 

ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตชุดที่ 18 ครั้งที่ 3 (The Third Plenary Session of 18th CPC 
Central Committee) ไดเปดเผยรายละเอียดมากขึ้นเก่ียวกับแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศจีน สงผลใหตลาดหุนจีน
ปรับตัวขึ้น เน่ืองจากมีความเปนไปไดที่จะเห็นการเปล่ียนแปลงตางๆ เกิดขึ้นในระบบตลาด ทั้งบทบาทของรัฐบาลและการ
ปรับปรุงโครงสรางบริษัท นอกจากน้ี แนวทางการปฏิรูปอาจครอบคลุมถึงการบริหารจัดการของภาครัฐ นโยบายเก่ียวกับท่ีดิน 
มาตรการทางการเงินและระบบภาษี รวมท้ังการผอนคลายกฏเกณฑและเปดเสรีในดานตางๆ 

ในชวงคร่ึงปแรกของป 2557 ต้ังแตเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายน ตลาดหุนจีนยังคงผันผวน ขอมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจของ
จีนที่ออกมายังคงมีทั้งบวกและลบ หลังจากที่มีตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวที่ออนแอในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ ดัชนีผูจัดการ
ฝายจัดซื้อภาคการผลิตของจีน (Purchasing Managers’ Index – PMI) ไดปรับเพ่ิมขึ้น 50.3 ในเดือนมีนาคมจาก 50.2 ในเดือน
กุมภาพันธ ซึ่งถือเปนการปรับตัวขึ้นเปนครั้งแรกของเดือนนับต้ังแตเดือนตุลาคมปกอน ทั้งน้ี บรรยากาศการลงทุนในตลาด
กลับมาแข็งแกรงขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2557 เน่ืองมาจากการเลือกต้ังที่ประสบความสําเร็จในอินเดียและเศรษฐกิจจีนที่เริ่มสง
สัญญาณของการปรับตัวดีขึ้น ทั้งน้ี พอรตการลงทุนมีผลตอบแทนสุทธิเปนบวกในเดือนพฤษภาคม และสําหรับในชวงปที่ผาน
มา เทียบกับดัชนี FTSE Greater China Index ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 4.1% และ 7.6% ในชวงระยะเวลาเดียวกันตามลําดับ 

ขอมูลทางเศรษฐกิจของจีนออกมาแบบผสมผสานทั้งบวกและลบ นําโดยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมและคาปลีกในเดือน
เมษายนที่ออกมาออนแอกวาที่คาดโดยมีอัตราการเติบโตเพียง 8.7% และ 11.9% ตามลําดับเทียกจากปกอนหนา อยางไรก็ตาม 
ผูจัดการกองทุนหลักไดเห็นสัญญาณที่ปรับตัวดีขึ้นบางประการจากดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคการผลิตของจีน (Purchasing 
Managers’ Index – PMI) ซึ่งปรับตัวขึ้นติดตอกันเปนเดือนที่ 3 จาก ระดับ 50.4 ในเดือนเมษายน เปน 50.8 ในเดือนพฤษภาคม 
นอกจากน้ี ยังมีปจจัยที่สนันสนุน คือ ภาวะเงินเฟอที่ยังคงทรงตัวเน่ืองจากอัตราการเติบโตของดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) รายป
ที่ลดลงเหลือ 1.8% ในเดือนเมษายน นับเปนตัวเลขที่ตํ่าสุดต้ังแตเดือนตุลาคม 2555 ทั้งน้ีขอมูลอัตราเงินเฟอที่ตํ่าลงน้ีชวยให 
ผูกําหนดนโยบายมีความยืดหยุนในการปรับนโยบายทางการเงินมากขึ้น 

แมวาจะไมมีการคาดหวังในเรื่องโครงการกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญ แตผูกําหนดนโยบายของจีนยังคงสนับสนุนการเติบโต
อยางมีคุณภาพแบบกาวกระโดด  โดยเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผานมา คณะรัฐมนตรีจีนไดประกาศเก่ียวกับมาตรการชุดตางๆ 
ที่จะชวยสนับสนุนเศรษฐกิจอยางแทจริง ซึ่งรวมถึงการปรับลดภาษีหรือภาระคาธรรมเนียมสําหรับกลุมนิติบุคคล การจัดทํา
มาตรการกระตุนการเจริญเติบโตสูง (Pro-Growth Policy) ตามที่ไดเคยประกาศไวแลวและการเตรียมการสนับสนุนภาค
การเงิน นอกจากน้ี มีการอนุญาตใหธนาคารจีนสามารถออกหุนบุริมสิทธิ์ได โดยผูกําหนดนโยบายไดประกาศลดอัตราเงิน
สํารอง (Reserve Requirement Ratio – RRR) ของธนาคารพาณิชยที่มีลักษณะตามท่ีกําหนดไวสําหรับการใหกูยืมเพ่ือ
การเกษตรและกลุมบริษัทขนาดเล็ก โดยในภาพรวมน้ัน ไดเห็นสัญญาณของการผอนคลายทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากขึ้น 
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การผอนคลายนโยบายในหลายๆ ดานและแผนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนนําไปสูการกระทําตางๆ ที่เห็นผล โดยมี
การดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลายอยางตอเน่ืองเพ่ือหนุนเศรษฐกิจและคาดวาจะมีออกมามากขึ้นในชวงคร่ึงปหลัง 
ขณะเดียวกันผูจัดการกองทุนหลักเช่ือวาการปฏิรูปทางการเงินที่เพ่ิมขึ้นจะทําใหเกิดผลบวกตอตลาด  

ทั้งน้ี ภายใตสถานการณของการใชมาตรการเชิงบวกตางๆ ผูจัดการกองทุนหลักจึงมีมุมมองในเชิงบวกสําหรับตลาดหุนจีน
ในชวงคร่ึงหลังของป โดยยังคงมองหาโอกาสของการลงทุนทั้งในตลาดจีนและฮองกง และเช่ือวาในขณะน้ีเปนชวงเวลาที่
ถูกตองที่ควรจะลงทุนในตลาดดังกลาวตอไป 
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE) 

นโยบายการลงทุน 

เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-China Value Fund (Share Class A) โดยเฉล่ียในรอบปบัญชี ไม
นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ สวนที่เหลืออาจจะลงทุนในตราสารแหงหน้ี หรือเงินฝากสถาบันการเงินที่มีอายุ
ตราสารหรือระยะเวลาฝากเงินไมเกิน 1 ป 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก Manulife Global Fund-China Value Fund (Share Class A) 

เพ่ือบรรลุผลตอบแทนในระยะยาว กองทุนจะมีการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงและผลประกอบการดีของประเทศจีน 
(รวมถึงฮองกง และไตหวัน) ซึ่งจดทะเบียนและหรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยของเซี่ยงไฮ, เสิ่นเจิ้น, ฮองกง, ไทเป หรือ
อื่น ๆ และซึ่งปจจุบันมูลคาตลาดตํ่า แตมีโอกาสทํากําไรในระยะยาว นอกจากนี้กองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารหน้ี และ
ถือเงินสดตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวโดยผูจัดการกองทุน 

 
  
 

ระดับความเสี่ยง 
 
 

ปองกันความ 
เสี่ยง 100% 

ปองกันความเส่ียง
บางสวน 

ปองกันความเส่ียงตาม 
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

ไมปองกัน 
ความเส่ียง 

มีการลงทุนในเงินตรา 
ตางประเทศ 

 
 
 

นโยบายการจายปนผล  ไมจายเงินปนผล  แตจะนํากําไรท่ีไดไปลงทุนตอ เพ่ือใหเกิดรายไดสูงขึ้น 
 

ผูดูแลผลประโยชน   ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 
 

นายทะเบียนกองทุน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ตํ่าสุด สูงสุด 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน 
 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ 

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู 
เอฟไอเอฟ อันมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูจัดต้ังและจัดการกองทุนไดปฏิบัติหนาที่
ดูแลผลประโยชนกองทุนรวมดังกลาว สําหรับระยะเวลารอบปบัญชีต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 
แลวน้ัน 

ธนาคารฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลที่ไดรับ ณ วันที่ในจดหมายน้ี โดยเช่ือวาเช่ือถือ
ได แตธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดตอความผิดพลาด 
ความละเลย (รวมไปถึงความรับผิดตอบุคคลที่สาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะ
ตรงกันกับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆ ตอการจายคืนเงินทุน 
การกระทํา หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายที่เปนผลมาจากการกระทํา หรือการละเลยท่ีเกิดขึ้นอัน
เก่ียวของกับรายงานฉบับน้ี 

ธนาคารฯ เห็นวา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด ไดปฏิบัติหนาที่ในการจัดการ 
กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวในโครงการ
จัดการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
 
 

      ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 
 
 

       (ณิชมน ขจิตสุวรรณ) 
           Vice President 

  ผูดูแลผลประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
19 มิถุนายน 2557 
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ผลการดําเนินงาน 

 กราฟแสดงผลการดําเนินงานยอนหลัง  
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ผลตอบแทนของกองทุน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 

มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 427,907,099.35 บาท   มูลคาหนวยลงทุน 10.6179 บาทตอหนวยลงทุน 
 

อัตราผลตอบแทนยอนหลัง (%) 
ชื่อกองทุน /  

เกณฑมาตรฐาน 3 เดือน 6 เดือน 1 ป 3 ป 5 ป ต้ังแตตนป ต้ังแตจัดต้ัง
กองทุน 1 

MS-CHINA VALUE -2.21 -4.03 8.95 -2.53 26.78 -4.12 6.19 

เกณฑมาตรฐาน 2 4.28 1.71 16.96 16.74 46.92 1.36 36.69 
 

ท่ีมา :  Morningstar, บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

หมายเหตุ :  1  ผลตอบแทนต้ังแตวันที่จัดต้ังกองทุน (1 มิ.ย. 50 - 30 พ.ค. 57) 

2  FTSE All-Wld Greater China Index เปนดัชนีที่จัดทําขึ้นโดย The Financial Times and the London Stock 
Exchange เพ่ือสําหรับใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของการลงทุนในหลักทรัพยของประเทศจีนที่จด
ทะเบียนอยูในประเทศจีน ฮองกง ไตหวัน และสิงคโปร ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลสกุลบาท 

 
 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดําเนินงานของกองทุนกอน
ตัดสินใจลงทุน 

 

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหเกิดกําไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนและอาจไดรับเงินคืนสูงกวาหรือตํ่ากวามูลคาเงินลงทุนเริ่มแรกได 
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 
รอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม *  จํานวนเงิน   รอยละของมูลคา  
 (fund's direct expenses)   (พันบาท)   ทรัพยสินสุทธิ  

 คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 6,703.48 1.61 
 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 178.76 0.04 
 คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) 223.45 0.05 
 คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)                      ไมมี ไมมี 
 คาธรรมเนียมผูสอบบัญชี(Audit fee) 122.33 0.03 
 คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย 
   - ชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 
   - ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

 
- 

1.52 

 
- 

0.00 
คาประกาศหนังสือพิมพ / ประกาศ NAV  107.93 0.03 
คาอากรแสตมปและคาไปรษณียากร  6.64 0.00 
คาจัดทําหนังสือช้ีชวนฯ 0.49 0.00 
คาจัดทํารายงานประจําป  5.04 0.00 
คาธรรมเนียมธนาคาร  1.80 0.00 
คาธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย (Securities Transfer fee) 2.25 0.00 

 รวมคาใชจายท้ังหมด **  7,353.69 1.76 

หมายเหตุ :  *  คาใชจายดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
 **  ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลกัทรัพย 

 
 

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

ของรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 

- ไมมี - 
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รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงินและการกอภาระผูกพัน 

รายงานการลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินอ่ืน 
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 
(พันหนวย) 

มูลคาตาม 
ราคาตลาด 
(พันบาท) 

รอยละของ 
NAV 

พันธบัตร ต๋ัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย    

 พันธบัตรรัฐบาลแหงประเทศไทย    
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 19/91/57 5,000.00 4,979.76 1.16 

เงินฝากในธนาคารพาณิชย หรือธนาคารอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น    

เงินฝากออมทรัพย    
Bank of China  7.25 0.00 

ตราสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุน    

ตราสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน    

Manulife Global Fund    
Manulife Global Fund-China Value 1,649.86 412,862.50 96.50 

เงินฝากออมทรัพย    
ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ กรุงเทพฯ  10,503.37 2.45 

สินทรัพยอ่ืน และหน้ีสินอ่ืน    
สินทรัพยอื่น  421.63 0.10 
หน้ีสินอื่น  887.55 0.21 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 6,649.86 427,886.96 100.00 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแหงหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 

กลุมของตราสาร มูลคาตามราคาตลาด 
(บาท) 

%NAV 

(ก)  ตราสารภาครัฐ ไดแก ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคาร 
แหงประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแหงหน้ีที่กองทุนเพ่ือการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เปนผูออก  
ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูค้ําประกัน  

4,979,757.63 1.16% 

(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือ
บริษัทเงินทุนเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน  

10,515,786.46 2.46% 

(ค)  ตราสารที่มีบริษัทที่ไดรับ rating ในระดับ investment grade เปนผูออก  
ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน  

- - 

(ง)  ตราสารที่มีบริษัทที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในระดับที่ตํ่ากวา 
investment  grade หรือไมมี rating  เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล  
ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน  

- - 

สัดสวนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดวาจะลงทุนในกลุม  (ง)   15 %NAV 

 

รายละเอียดและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารแหงหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวเปนรายตัว 
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 

ประเภท ผูออก ผูคํ้าประกัน/ 
ผูรับรอง/ 
ผูสลักหลัง 

วันครบอายุ อันดับความ
นาเชื่อถือ 

(Tris) 

มูลคาหนาต๋ัว มูลคาตาม 
ราคาตลาด 

(บาท) 

พันธบัตร  
CB14814B 

 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

  
14 ส.ค.57 

  
5,000,000.0000 

 
4,979,757.63 

เงินฝากในธนาคาร
พาณิชย 

BOC-SAVING-THB 
CITI-SAVING-USD 
 
CITI-SAVING-THB 

 

 
 
ธนาคารแหงประเทศจีน 
ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ 
กรุงเทพฯ  
ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ 
กรุงเทพฯ (บ/ช เพ่ือการ
ดําเนินงาน) 

   
 
 

 
 

7,245.65 
1,003.68 

 
10,507,537.13 

รวม 15,495,544.09 
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รายงานชื่อบุคคลที่เก่ียวของและขอมูลการทําธุรกรรมที่เก่ียวของกับกองทุน 
 

1.  รายชื่อบุคคลที่เก่ียวของกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังน้ี 

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล 
1. นายตอ อินทวิวัฒน  
2. นายเสง่ียม  กาญจนวิกัย 
3. นางสาวชัชฎดา  เอกะหิตานนท 
4. นางสาวจินตนา  เมฆินทรางกูร  
5. นายวสุ  สุทธิพงษชัย 
6. นายจักรชัย บุญยะวัตร 
7. นายสุวิรัช  พงศเสาวภาคย 
8. นายกรวิภพ มณฑารพ 

 

2.  ขอมูลการทําธุรกรรมที่เก่ียวของกับกองทุน 

-ไมมี - 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของกับกองทุนไดที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่
เว็บไซตของบริษัทจัดการที่ http://www.manulife-asset.co.th/thai/thai_resources_sec.php หรือที่เว็บไซตของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. http://www.sec.or.th/th/infocenter/stat/asset/mutual/connected/connected.shtml  

 
 

การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 
 

ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 

-ไมมี – 
 

 

รายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน 
 

ในชวงเวลาต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ไมพบวากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหน่ึงไมเปนไป
ตามนโยบายการลงทุน 
 
 
 

การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
 

- ไมมี - 
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แนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียง 
 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดที่เว็บไซตของบริษัทจัดการที่  
http://www.manulife-asset.co.th/thai/thai_resources_sec.php 

 

รายชื่อผูจัดการกองทุนรวม  
 

ชื่อ-นามสุกล ชื่อกองทุนท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการ 

นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร 
นายวสุ สุทธิพงษชัย 

• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ 

Value Partners Limited 
Level 14, Three Pacific Place 
1 Queen’s Road East  
Hong Kong SAR 

• Manulife Global Fund-China Value Fund (Share Class A) ซึ่งเปนกองทุนหลัก
ของกองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ 

 
 



ขอมูลการลงทุนของกองทุนหลัก 
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Investment Objective Cumulative Performance (%)

YTD 1 yr. 3 yr. 5 yr.
Since 

Launch

0.71 7.62 5.59 53.99 195.39

Fund Information Performance Chart
Investment Manager Value Partners Limited Investment Amount (USD)

Launch Date 04/01/1998
Launch Price US$ 1.00
Fund Currency USD
Fund Size US$ 937.27 Million
Initial Sales Charge Nil
Redemption Charge 1% within 2 years, 

no charge after 2 years
Conversion Charge Up to 1%
Management Fee 1.50% per annum
Performance Fee 8% on the excess of performance target*
Minimum Investment HK$ 1,560,000       A MGF China Value Fund (Share Class A) 813.50 %
Minimum Subsequent HK$ 1,000        B FTSE All-Wld Greater China Index 195.39 %
NAV Per Share US$ 7.6293 Source: Morningstar, NAV to NAV, USD, dividends reinvested, as of 30/05/2014.
Past 12 Months Dividends US$ 0.04849555 Per share (11/2013)
Morningstar RatingTM # Top 10 Holdings (%)

Chongqing Changan Automobile 6.40%

China Vanke 5.40%

Taiwan Semiconductor Manufacturing 5.00%

AIA Group 3.10%

China Mobile 3.10%

Techtronic Industries 3.00%

ZTE Corp. 2.70%

China Petroleum & Chemical 2.30%

Hutchison Whampoa 2.20%

PetroChina 2.20%

Information as of 30/05/2014 Information as of 30/05/2014

Market Breakdown Sector Allocation

Information as of 30/05/2014

FTSE All-Wld Greater China Index

37.53

Portfolio Breakdown

-9.88

The Fund aims to achieve long-term capital growth through investment primarily 
in companies with substantial business interests in the Greater China Region 
(which includes the People's Republic of China, Hong Kong and Taiwan) which 
are listed or traded on the stock exchanges of Shanghai, Shenzhen, Hong 
Kong, Taipei or other overseas exchanges and which are currently under-valued 
but may have long term potential.

1.29

To view our Privacy Policy, you can go to our website at www.manulife.com.hk. You may also request Manulife not to use your personal information for direct marketing purpose by writing to our 
Privacy Officer at 36/F., Manulife Tower, 169 Electric Road, North Point, Hong Kong or by calling our Customer Service Hotline at 2108 1110.

As of May 31, 2014, the fund's share class A 
received a 4-star overall Morningstar Rating 
for Greater China equity category. 

*The performance target is 110% of the higher of the NAV per share at the close of business on the last dealing day of the last financial year, and the target NAV per share for the 
last financial year, Please refer to the prospectus for further details and charges.

Received complete information on 08/07/2014

May 2014

Investments in the emerging markets may be subject to special risks and the risks could be substantially higher than the risks normally associated with the world's more established stock markets. 
Investment involves risk.  Fund price may go up as well as down. Past performance figures shown are not indicative of future performance.  Please refer to the prospectus for further details.

Fund / Indices (USD)

813.50MGF-China Value Fund 
(Share Class A) -5.03

Manulife Global Fund
China Value Fund (Share Class A)

0.69%
1.57%

3.31%
4.07%

5.79%
6.07%

7.72%
7.74%
7.78%

8.19%
8.69%

10.96%
12.19%

15.23%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Others
Other Financials

Telecommunications
Consumer Services

Banks
Insurance

Utilities
Liquidity (CASH)

Real Estate Investment & Services
Health Care

Industrials
Oil & Gas

Technology
Consumer Goods

0.64%

7.74%

8.26%

11.30%

14.74%

25.29%

32.03%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Others

Cash

Taiwan

Red Chips

China B Shares

Hong Kong

H Shares
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ 
รายงาน และ งบการเงิน 
31 พฤษภาคม 2557 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ ซ่ึงประกอบดวยงบดุลและงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสดและ
ขอมูลและอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและ         
หมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารกองทุนเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํางบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการ
แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและ         
การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ                 
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
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ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลง
สินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสดและขอมูลและอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของกองทุนเปด 
แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 

รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
กรุงเทพฯ: 31 กรกฎาคม 2557 
 
 
 



งบดุล
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 31 พฤษภาคม 2557: 
   439,100,056 บาท และ 31 พฤษภาคม 2556: 508,714,030 บาท) 9 417,849,471        438,329,891        
เงินฝากธนาคาร 7 10,503,368          15,702,439          
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน -                          1,901,466            
ลูกหน้ีเงินรับคืนคาธรรมเนียมการจัดการ 9 410,365               444,747               
ลูกหน้ีจากดอกเบี้ย 5,209                   14,355                 
สินทรัพยอ่ืน 6,060                   2,970                   
รวมสินทรัพย 428,774,473        456,395,868        
หน้ีสิน
เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 140                      5,626,097            
คาใชจายคางจาย 9 734,563               771,647               
หน้ีสินตราสารอนุพันธ 135,900               -                          
หน้ีสินอ่ืน 16,949                 17,457                 
รวมหน้ีสิน 887,552               6,415,201            
สินทรัพยสุทธิ 427,886,921        449,980,667        

สินทรัพยสุทธิ
ทุนจดทะเบียน
   หนวยลงทุน 200,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท 2,000,000,000     2,000,000,000     

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
   หนวยลงทุน 40,300,305.2131 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท
   (31 พฤษภาคม 2556: 46,171,806.5623หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) 9 403,003,052        461,718,066        
ขาดทุนสะสม 8 (242,338,771)      (273,634,088)      
บัญชีปรับสมดุล 267,222,640        261,896,689        
สินทรัพยสุทธิ 427,886,921        449,980,667        

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 10.6174 9.7457
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวทั้งหมด (หนวย) 9 40,300,305.2131 46,171,806.5623

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อยอ วันครบ อัตราดอกเบี้ย มูลคา รอยละของ อัตราดอกเบี้ย มูลคา รอยละของ
หลักทรัพย กําหนด หนาต๋ัว ราคาทุน ยุติธรรม มูลคาเงินลงทุน หนาต๋ัว ราคาทุน ยุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

( % ) (บาท) (บาท) (%) ( % ) (บาท) (บาท) (%)
หนวยลงทุน
     กองทุนเปด Manulife Global Fund-China Value Fund (Class A)
          จํานวน 1,649,859.29 หนวย มูลคาหนวยละ 7.6293 ดอลลารสหรัฐฯ
          รวมเปนเงิน 12,587,271 ดอลลารสหรัฐฯ
          (2556: 1,894,124.81 หนวย มูลคาหนวยละ 7.5797 ดอลลารสหรัฐฯ 
               รวมเปนเงิน 14,356,898 ดอลลารสหรัฐฯ) 434,113,140   412,862,504   98.81              503,704,030   433,319,891   98.86              
รวมหนวยลงทุน 434,113,140   412,862,504   98.81              503,704,030   433,319,891   98.86              

ตราสารหน้ี
     พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย CB14814B 14 ส.ค. 2557 - 4,979,707       4,979,758       1.19                - -                      -                      -                      
รวมตราสารหน้ี 4,979,707       4,979,758       1.19                -                      -                      -                      

เงินฝากธนาคาร
     ธนาคารแหงประเทศจีน จํากัด สาขากรุงเทพฯ - ออมทรัพย 1.10 7,209              7,209              -                      1.50 5,000,000       5,000,000       1.14                
     ธนาคารแหงประเทศจีน จํากัด สาขากรุงเทพฯ - กระแสรายวัน - -                      -                     -                      - 10,000            10,000            -                      
รวมเงินฝากธนาคาร 7,209              7,209              -                      5,010,000       5,010,000       1.14                

ยอดรวมเงินลงทุน 439,100,056   417,849,471   100.00            508,714,030   438,329,891   100.00            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ

2556

ประเภทเงินลงทุน

2557
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งบกําไรขาดทุน
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2557 2556

รายไดจากการลงทุน
รายไดเงินรับคืนคาธรรมเนียมการจัดการ 9 5,085,097 6,216,598
รายไดเงินปนผล 9 2,367,108 3,901,323
รายไดดอกเบ้ีย 22,286 21,693
รวมรายได 7,474,491 10,139,614
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ 6.1, 9 6,703,485 8,192,330
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 6.1 178,760 218,462
คาธรรมเนียมนายทะเบียน 6.1 223,449 273,078
คาใชจายในการดําเนินการ 6.2 247,996 333,597
รวมคาใชจาย 7,353,690 9,017,467
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 120,801 1,122,147
รายการกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (7,554,546) (48,598,438)
รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 4,404,329 137,870,028
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน (10,268,788) (34,108,796)
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน 44,593,521 (1,208,366)
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 31,174,516 53,954,428
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 31,295,317 55,076,575

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556

(หนวย: บาท)
2557 2556

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป
   รายไดจากการลงทุนสุทธิ 120,801               1,122,147            
   รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (7,554,546) (48,598,438)
   รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 4,404,329 137,870,028
   รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน (10,268,788) (34,108,796)
   รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน 44,593,521 (1,208,366)
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 31,295,317          55,076,575          
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
   หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป
      จํานวน 9,114,832.8260 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท
      (2556: 633,118.7854 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) 91,148,328          6,331,188            
   หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป
      จํานวน 14,986,334.1752 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท
      (2556: 33,664,397.6768 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) (149,863,342) (336,643,977)
   หนวยลงทุนท่ีลดลงสุทธิในระหวางป
      จํานวน 5,871,501.3492 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท
      (2556: 33,031,278.8914 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) (58,715,014) (330,312,789)
   บวก: การเปล่ียนแปลงของบัญชีปรับสมดุล 5,325,951            37,478,666          
การลดลงสุทธิของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน (53,389,063)        (292,834,123)      
การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (22,093,746)        (237,757,548)      
สินทรัพยสุทธิตนป 449,980,667        687,738,215        
สินทรัพยสุทธิปลายป 427,886,921        449,980,667        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ
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งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
   การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 31,295,317          55,076,575          
   ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
      ใหเปนเงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
         การซื้อเงินลงทุน (106,612,301)      (21,240,252)        
         การขายเงินลงทุน 176,231,110        390,696,820        
         การขายเงินลงทุนสุทธิ 69,618,809          369,456,568        
         รับรูการตัดบัญชีสวนตํ่ามูลคาเงินลงทุนเปนรายได (4,639)                 -                          
         ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 1,901,466            (1,901,466)          
         ลูกหน้ีเงินรับคืนคาธรรมเนียมการจัดการลดลง 34,382                 248,221               
         ลูกหน้ีจากดอกเบี้ย (เพิ่มขึ้น) ลดลง 9,146                   (10,328)               
         สินทรัพยอ่ืนเพิ่มขึ้น (3,090)                 (2,970)                 
         เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง) (5,625,957)          5,626,097            
         คาใชจายคางจายลดลง (37,084)               (403,076)             
         หน้ีสินอ่ืนลดลง (508)                    (11,773)               
         รายการกาํไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (4,404,329)          (137,870,028)      
         รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน (44,593,521)        1,208,366            
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 48,189,992          291,416,186        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
   การขายหนวยลงทุน 97,682,507          6,213,021            
   การรับซื้อคืนหนวยลงทุน (151,071,570)      (299,047,144)      
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (53,389,063)        (292,834,123)      
เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (5,199,071)          (1,417,937)          
เงินฝากธนาคารตนป 15,702,439          17,120,376          
เงินฝากธนาคารปลายป 7 10,503,368          15,702,439          

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ
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สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 2556 2555 2554 และ 2553
(หนวย: บาท)

2557 2556 2555 2554 2553
ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 9.75 8.68 11.07 9.12 8.37
รายได (คาใชจาย) จากกิจกรรมลงทุน 
   รายได (คาใชจาย) จากการลงทุนสุทธิ 0.01 0.02 (0.02) (0.05)                 0.11                   
   รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (0.21) (0.94) (0.09) 0.07                   (0.10)                 
   รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 0.12 2.67 (2.78) 2.70                   1.34                   
   รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน (0.29) (0.66) (0.12) (0.27)                 (0.02)                 
   รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.24 (0.02) 0.62 (0.50)                 (0.58)                 
รายได (คาใชจาย) จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.87 1.07 (2.39) 1.95 0.75
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 10.62 9.75 8.68 11.07 9.12

อัตราสวนของการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานตอ

   มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 7.50 10.76 (26.03) 19.80 8.07
   
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมที่สําคัญ
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (บาท) 427,886,921 449,980,667 687,738,215 953,761,044 990,559,505
อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%) 1.76 1.76 1.76 1.75 1.75
อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ
   ถัวเฉล่ียระหวางป (%) 1.79 1.98 1.52 1.24 2.94
อัตราสวนของกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดข้ึนและที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน
   ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%) 7.47 10.54 (25.79) 20.31 6.89
อัตราสวนของจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางป
   ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%) * 53.47 75.53 12.87 24.85 7.68
มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (บาท) 417,318,400 511,829,925 773,388,814 1,006,776,803 1,036,023,162

ขอมูลเพ่ิมเติม
*จํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของการซื้อขายเงินลงทุน คํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักดวยมูลคาเงินลงทุนแตละประเภทคงเหลือ ณ วันส้ินป โดยไมรวมเงินฝากธนาคาร 
  และเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงิน และตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง ดังนั้น การซื้อเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาซ้ือคืน 
  จึงไมตองนํามารวมคํานวณ
  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ
ขอมูลและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556 

1. ขอมูลกองทุนฯ 

 กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ (“กองทุนฯ”) เปนกองทุนรวมหนวยลงทุนท่ีลงทุนใน
ตางประเทศ ประเภทรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ซ่ึงเปน Feeder fund ที่ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารทุนตางประเทศ โดยไมมีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของกองทุนฯและไมมีนโยบายท่ีจะจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหนวยลงทุน กองทุนฯไดจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2550 โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 2,000 ลานบาท  

 กองทุนฯมีนโยบายการลงทุนท่ีเนนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลัก (Master fund) ซ่ึงเปนกองทุนรวม
ตางประเทศท่ีมีช่ือวา “Manulife Global Fund-China Value Fund (Class A)” โดยกองทุนฯจะลงทุนในหนวย
ลงทุนของกองทุนหลักดังกลาวขางตนโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ของกองทุนฯ  

 ขอมูลท่ีสําคัญของกองทุนหลักมีดังตอไปนี้  

 ช่ือกองทุนหลัก : Manulife Global Fund-China Value Fund (Class A) 
 สถานท่ีจดทะเบียน : ประเทศลักเซมเบิรก 
 สกุลเงิน :  ดอลลารสหรัฐอเมริกา 
 บริษัทจัดการ : Manulife Asset Management (Asia) Limited 
 นโยบายการลงทุน : ลงทุนในบริษัทท่ีมีความม่ันคงและผลประกอบการดีของประเทศจีน (รวมถึง

สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกงและไตหวัน) ซ่ึงจดทะเบียนและหรือมีการซ้ือ
ขายในตลาดหลักทรัพยเซ่ียงไฮ เส่ินเจิ้น ฮองกง ไทเป หรืออ่ืน ๆ และซ่ึงปจจุบัน
มูลคาตลาดตํ่า แตมีโอกาสทํากําไรในระยะยาว 

 มูลคาสินทรัพยสุทธิของ Manulife Global Fund-China Value Fund (Class A) ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 
และ 2556 มีจํานวน 937.27 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และ 1,049.68 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ 

 กองทุนฯบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  แมนูไลฟ  (ประเทศไทย )  จํ ากัด                  
(“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีธนาคารซิต้ี แบงก เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชน และมีธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เปนนายทะเบียนหนวยลงทุน 
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2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินฉบับนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
จัดทําข้ึนตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง การบัญชีสําหรับ
กิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีกองทุนฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและท่ีออกใหม 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซ่ึงมีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้  

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 12  ภาษีเงินได 
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

ความชวยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 8 สวนงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง

กับกิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิดคาเส่ือมราคา  

ท่ีตีราคาใหม 
ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ  

ผูถือหุน 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 
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นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาท่ีเ ร่ิมในหรือหลังวันท่ี                     
1 มกราคม 2557 ตามรายละเอียดขางลางนี้ 

  วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนอัตราแลกเปล่ียนของ

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการ   
ท่ีเกี่ยวของกัน 

1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการบัญชี (ตอ)   
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ี ถือไม เพื่ อขายและ   

การดําเนินงานท่ียกเลิก 
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบัญชี   

ฉบับท่ี 15 สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  



 26 

  วันท่ีมีผลบังคับใช 
ฉบับท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหนี้ สินท่ีเกิดข้ึนจากการ   

ร้ือถอน  การบูรณะ  และหนี้ สิน ท่ี มี ลักษณะ
คลายคลึงกัน 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา
หรือไม 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 17 การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2557 

 บริษัทจัดการฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน แนวปฏิบัติทางการ
บัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินขางตนไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีและการตีความตาง ๆ ดังกลาวไมเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของกองทุนฯ และงบการเงินของกองทุนฯไดจัดทําข้ึนตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1  การรับรูรายไดและคาใชจาย 

  เงินรับคืนคาธรรมเนียมการจัดการถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง 

  รายไดเงินปนผลถือเปนรายไดเม่ือสิทธิในการไดรับเงินปนผลเกิดข้ึน 

  รายไดดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

  กําไรขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

        คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 

4.2  การวัดคาเงินลงทุน 

 เงินลงทุนจะรับรูเม่ือวันเร่ิมแรกเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนฯมีสิทธิใน
เงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุนประกอบดวย รายจายซ้ือเงินลงทุน และคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนฯ
จายเพื่อใหไดมาซ่ึงเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนจะวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจาก
การวัดคาเงินลงทุนถือเปนรายการกําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนในงบกําไรขาดทุน ราคาทุนของเงิน
ลงทุนท่ีจําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย 

 เงินลงทุนในหนวยลงทุนแสดงตามมูลคายุติธรรมโดยเทียบเคียงกับมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย ณ วันท่ี 
วัดคาเงินลงทุน  

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีในความตองการของตลาดท่ีมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับแสดงตามมูลคายุติธรรม 
โดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยในวันท่ีวัดคาเงินลงทุน  

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ท่ีไมมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับแสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยพิจารณาตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามขอกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
กําหนดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไมมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

กองทุนฯใชวิธีราคาทุนตัดจําหนายในการกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ซ่ึงมีอายุคงเหลือของตรา
สารหนี้เทากับ 90 วันหรือตราสารหนี้ซ่ึงมีอายุครบกําหนดภายใน 90 วัน นับต้ังแตวันท่ีลงทุน และไมมี
เง่ือนไขในการตออายุเนื่องจากมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไมแตกตางจากราคาทุนตัดจําหนายอยาง
เปนสาระสําคัญ 
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เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 เงินฝากธนาคารใชมูลคาเงินตนบวกดอกเบ้ียคางรับจนถึงวันท่ีวัดคาเงินลงทุนในการกําหนดมูลคายุติธรรม 
ซ่ึงไดแยกแสดงดอกเบ้ียคางรับไวใน “ลูกหนี้จากดอกเบ้ีย” ในงบดุล  

4.3 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

 กองทุนฯแปลงคารายการที่ เปนเ งินตราตางประเทศท่ีเกิดข้ึนในระหวางป เปนเ งินบาท  โดยใช                 
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศคงเหลือ             
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักระหวาง
ธนาคารท่ีประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันดังกลาว และในกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ไมไดประกาศอัตราแลกเปล่ียนในวันดังกลาว กองทุนฯจะพิจารณาใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีประกาศโดย
ธนาคารพาณิชยหรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีใชอางอิงอยางเปนทางการแปลงคา ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบ
จากผูดูแลผลประโยชนกอนทุกคร้ัง 

  กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนไดแสดงรวมเปนสวนหนึ่งของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการ
ลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยังไมเกิดข้ึนซ่ึงแสดงอยูในงบกําไรขาดทุน 

4.4 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในสวนไดเสียของกองทุนฯ
ต้ังแตรอยละ 10 ของสวนไดเสียท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือฝายบริหาร 
ซ่ึงประกอบดวยบุคคลท่ีรับผิดชอบในการจัดการกองทุนฯหรือมีหนาท่ีกําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให
กองทุนฯบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว ท้ังนี้ รวมคูสมรสหรือบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของฝายบริหาร 

  นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมกองทุนฯ 
หรืออยูภายใตอํานาจควบคุมของกองทุนฯ หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของกองทุนฯ หรืออยูภายใต
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของกองทุนฯ 

4.5 บัญชีปรับสมดุล 

 สวนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหนวยลงทุนซ่ึงเทากับจํานวนตอหนวยของกําไรสะสมท่ียัง
ไมไดแบงสรร ณ วันท่ีเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล” 

4.6 ภาษีเงินได 

กองทุนฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากกองทุนฯไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย 
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4.7  ตราสารอนุพันธ 

 กองทุนฯบันทึกรายการสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนสินทรัพยหรือหนี้สินตราสารอนุพันธ
แลวแตกรณี โดยจะวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมซ่ึงเปนราคาท่ีกองทุนฯไดรับจากคูสัญญา ณ วันท่ีวัดมูลคา 
กําไรขาดทุนจากการวัดมูลคาถือเปนรายการกําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนในงบกําไรขาดทุน 

5.  การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทจัดการฯอาจจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผล
กระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว 

6. คาใชจาย 

6.1 คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

ประเภทคาธรรมเนียม  อัตรารอยละของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนฯ 

คาธรรมเนียมการจัดการ ไมเกินอัตรารอยละ 1.75 ตอป 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกินอัตรารอยละ 0.06 ตอป 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกินอัตรารอยละ 0.10 ตอป 

 บริษัทจัดการฯคํานวณคาธรรมเนียมขางตนทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาสินทรัพยสุทธิ โดยใชมูลคา
สินทรัพยสุทธิในแตละวันคํานวณเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียมเปนรายวันและเรียกเก็บจากกองทุน
ฯเปนรายเดือน ท้ังนี้ อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

6.2 คาใชจายในการดําเนินการ 

 (1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก ซ่ึงบริษัทจัดการฯจะดําเนินการเรียก
เก็บคาใชจายดังกลาวตามท่ีจายจริงจากกองทุนฯ โดยทางบัญชีจะตัดเปนคาใชจายของกองทุนฯเฉล่ีย
เทากันเปนรายวันตามระยะเวลาท่ีจะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้น ไดแก คาใชจายในการจัดทํา
โฆษณาประชาสัมพันธ คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดาน
การตลาด การสงเสริมการขาย ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนํากองทุนฯ ท้ังนี้คาใชจายดังกลาวรวมกัน
ไมเกินอัตรารอยละ 1.0 ของจํานวนเงินกองทุนท่ีจัดต้ังได แตไมเกิน 1 ลานบาท และคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายในการดําเนินการขออนุมัติจัดต้ังและจัดการกองทุนฯ 
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 (2) คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนฯซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนฯเม่ือมีคาใชจายเกิดข้ึนตามจาย
จริง โดยทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนฯเฉล่ียเทากันเปนรายวันตามระยะเวลาท่ีจะ
ไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้นหรือในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดคาใชจายดังกลาว เชน คาใชจาย
ดานโฆษณาประชาสัมพันธ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ คาไปรษณียากร เปนตน ท้ังนี้
คาใชจายดังกลาวรวมกันไมเกินอัตรารอยละ 1.0 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนฯ 

7. เงินฝากธนาคาร 

(หนวย: บาท) 
ธนาคาร ประเภทเงินฝาก เงินตน อัตราดอกเบี้ย (% ตอป) 

  31 พฤษภาคม 31 พฤษภาคม 

  2557 2556 2557 2556 

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ.      
   สาขากรุงเทพฯ ออมทรัพย 10,503,368 15,702,439 0.10 0.10 

  10,503,368 15,702,439   

8. ขาดทุนสะสม 

(หนวย: บาท) 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 

 2557 2556 

   
กําไรจากการลงทุนสุทธิสะสม 9,369,461 8,247,314 
ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (153,491,428) (104,892,990) 
ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (14,595,471) (152,465,499) 
ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปล่ียนสะสม (59,127,982) (25,019,186) 

ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปล่ียนสะสม (55,788,668) (54,580,302) 

ขาดทุนสะสมตนป (273,634,088) (328,710,663) 
บวก: การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป 31,295,317 55,076,575 

ขาดทุนสะสมปลายป (242,338,771) (273,634,088) 
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9. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางป กองทุนฯมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังตอไปนี้ 
 (หนวย: บาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่            
31 พฤษภาคม  

 2557 2556 นโยบายการกําหนดราคา 

   Manulife Global Fund-China Value Fund (Class A)    
   รายไดเงินรับคืนคาธรรมเนียมการจัดการ 5,085,097 6,216,598 อัตรารอยละ 1.25 – 1.50 ตอป ของ

มูลคาเงินลงทุนในหนวยลงทุน  
   รายไดเงินปนผล 2,367,108 3,901,323 0.0485 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอ        

1 หนวย (2556: 0.0522 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกาตอ 1 หนวย) 

   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ    
   (ประเทศไทย) จํากัด    
   คาธรรมเนียมการจัดการ 6,703,485 8,192,330 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน       

และที่กลาวไวในหมายเหตุ 6.1 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556 กองทุนฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันดังนี้  
 (หนวย: บาท) 

 31 พฤษภาคม 

 2557 2556 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด   
   คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย (1) 574,545 620,960 
Manulife Global Fund-China Value Fund (Class A)   
   เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม 412,862,504 433,319,891 
   ลูกหนี้เงินรับคืนคาธรรมเนียมการจัดการ 410,365 444,747 
(1) แสดงรวมอยูใน “คาใชจายคางจาย” ในงบดุล 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556 กิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีถือหนวยลงทุนของกองทุนฯ มีดังนี้  
 (หนวย: หนวย) 

 31 พฤษภาคม 

 2557 2556 

   
บริษัท แมนูไลฟ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 100,035.3352 38,074.6466 
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10. ขอมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

 ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556 กองทุนฯไดซ้ือขายเงินลงทุน (ไมรวมเงินลงทุนใน
เงินฝากธนาคาร และต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีไมสามารถโอนเปล่ียนมือได) เปนจํานวนเงิน 223,139,817 บาท และ 
386,560,295 บาท ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตรารอยละ 53.47 และรอยละ 75.53 ตามลําดับ ของมูลคา
สินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

11. เคร่ืองมือทางการเงิน 

11.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของกองทุนฯประกอบดวย เงินลงทุน เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้จากการขายเงิน
ลงทุน ลูกหนี้เงินรับคืนคาธรรมเนียมการจัดการ ลูกหนี้จากดอกเบ้ีย และเจาหนี้จากการรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน กองทุนฯมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความ
เส่ียงในแตละดานดังนี้ 

 ความเสี่ยงจากกองทุนหลัก  

  กองทุนฯไดลงทุนในกองทุน Manulife Global Fund-China Value Fund (Class A) ซ่ึงจดทะเบียนจัดต้ังข้ึน
ในประเทศลักเซมเบิรก กองทุนฯอาจไดรับผลกระทบหากมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ขอกําหนด 
กฎเกณฑ หรือนโยบายตางๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ เชน นโยบายทางการเงินเร่ืองขอจํากัดของ
การเคล่ือนยายเงินตราตางประเทศเขา-ออกโดยเสรี หลักเกณฑและกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการจัดต้ังกองทุน
รวมท่ีอาจแตกตางจากหลักเกณฑและกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการจัดต้ังกองทุนรวมของประเทศไทย เปนตน 
นอกจากนั้นแลว กองทุน Manulife Global Fund-China Value Fund (Class A) มีนโยบายลงทุนใน
หลักทรัพยในประเทศจีน (รวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกงและใตหวัน) ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุน
ดังกลาวข้ึนอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจการเมือง สถานการณตลาดทุนในแถบนั้น ซ่ึงสถานการณ
ดังกลาวอาจมีผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับประเภทธุรกิจของผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด              
อันอาจทําใหราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

 กองทุนฯมีความเส่ียงดานเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึนจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไว
ในเคร่ืองมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนฯมีลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน ลูกหนี้เงินรับคืนคาธรรมเนียมการ
จัดการ และลูกหนี้จากดอกเบี้ยท่ีเกิดจากการลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในหลักทรัพย เปนตน ซ่ึง
เปนไปตามปกติธุรกิจของกองทุนฯ ความเส่ียงดานเครดิตของกองทุนฯจึงอยูในระดับตํ่า 
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ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

 กองทุนฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในเงินฝาก
ธนาคารและตราสารหน้ี อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง
ตามอัตราตลาด และ/หรือมีระยะเวลาครบกําหนดระยะสั้น ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนฯจึงอยู
ในระดับตํ่า  

 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556 สินทรัพยทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย
ไดดังนี้      

  (หนวย: บาท) 
 31 พฤษภาคม 2557 
 

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ 

อัตราดอกเบี้ย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไมมี            
อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

     (% ตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินลงทุน 4,979,758 7,209 412,862,504 417,849,471 1.10, 2.01 
เงินฝากธนาคาร - 10,503,368 - 10,503,368 0.10 
ลูกหนี้เงินรับคืนคาธรรมเนียม           
การจัดการ - - 410,365 410,365 - 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย - - 5,209 5,209 - 
 4,979,758 10,510,577 413,278,078 428,768,413  
หนี้สินทางการเงิน      
เจาหนี้จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน - - 140 140 - 
 - - 140 140  

 (หนวย: บาท) 
 31 พฤษภาคม 2556 
 

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ 

อัตราดอกเบี้ย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไมมี            
อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

     (% ตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินลงทุน - 5,000,000 433,329,891 438,329,891 1.50 
เงินฝากธนาคาร - 15,702,439 - 15,702,439 0.10 
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - 1,901,466 1,901,466 - 
ลูกหนี้เงินรับคืนคาธรรมเนียม           
การจัดการ - - 444,747 444,747 

 
- 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย - - 14,355 14,355 - 
 - 20,702,439 435,690,459 456,392,898  

หนี้สินทางการเงิน      
เจาหนี้จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน - - 5,626,097 5,626,097 - 
 - - 5,626,097 5,626,097  
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ความเสี่ยงดานสภาพคลอง  

 ความเส่ียงดานสภาพคลองคือความเส่ียงท่ีกองทุนฯอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการท่ีกองทุน
ฯไมสามารถเปล่ียนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและ
ทันตอเวลาท่ีกองทุนฯจะตองนําไปชําระภาระผูกพันไดเม่ือครบกําหนด 

 วันท่ีท่ีครบกําหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบดุล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556 มี
ดังนี้ 

          (หนวย: บาท) 
 31 พฤษภาคม 2557 
 ไมไดกําหนด ระยะเวลาครบกําหนด  
 ระยะเวลา เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป รวม 

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินลงทุน 412,862,504 7,209 4,979,758 417,849,471 
เงินฝากธนาคาร - 10,503,368 - 10,503,368 
ลูกหน้ีเงินรับคืนคาธรรมเนียมการจัดการ - - 410,365 410,365 
ลูกหน้ีจากดอกเบี้ย - - 5,209 5,209 
 412,862,504 10,510,577 5,395,332 428,768,413 

หน้ีสินทางการเงิน     
เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน - - 140 140 
 - - 140 140 

 (หนวย: บาท) 
 31 พฤษภาคม 2556 
 ไมไดกําหนด ระยะเวลาครบกําหนด  
 ระยะเวลา เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป รวม 

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินลงทุน 433,319,891 5,010,000 - 438,329,891 
เงินฝากธนาคาร - 15,702,439 - 15,702,439 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - - 1,901,466 1,901,466 
ลูกหน้ีเงินรับคืนคาธรรมเนียมการจัดการ - - 444,747 444,747 
ลูกหน้ีจากดอกเบี้ย - - 14,355 14,355 
 433,319,891 20,712,439 2,360,568 456,392,898 

หน้ีสินทางการเงิน     
เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน - - 5,626,097 5,626,097 
 - - 5,626,097 5,626,097 
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ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน 

 เนื่องจากกองทุนฯมีนโยบายท่ีเนนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลักตางประเทศ ราคาหนวยลงทุน
ท่ีกองทุนฯไดลงทุนไวจึงอยูในรูปของสกุลเงินตางประเทศ ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนจึงอาจ
มีผลตอการดําเนินงานของกองทุนฯ โดยเฉพาะเม่ือมีการวัดคาเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินบาท 

  ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556 กองทุนฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
เนื่องจากกองทุนฯมียอดคงเหลือของเงินลงทุน ซ่ึงเปนสกุลเงินตางประเทศ จํานวนเงิน 12,587,271 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา และ 14,356,898 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ โดย ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 กองทุน
ฯมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา อายุสัญญาไมเกินหนึ่งปกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งเพื่อปองกัน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจากเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 1,000,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา  

  อัตราแลกเปล่ียนท่ีใชในการแปลงคาเงินลงทุนท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และ 
2556 คือ 1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา เทากับ 32.80 บาท และ 30.1820  บาท ตามลําดับ 

11.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสองฝายมี
ความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะท่ีไมมี
ความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรม
จะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ีเหมาะสม  

 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของกองทุนฯจัดอยูในประเภทระยะส้ันหรือมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนท่ีแสดงมูลคา
ยุติธรรมโดยถือตามมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย ณ วันท่ีวัดมูลคายุติธรรม และหนี้สินสวนใหญมี
ระยะเวลาครบกําหนดระยะส้ัน ดังนั้น กองทุนฯเช่ือวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน
ดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

12. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของกองทุนฯ คือ การจัดใหมีโครงสรางทางการเงินท่ี
เหมาะสมเพื่อใหสามารถใหผลตอบแทนตอผูถือหนวยลงทุนตามเง่ือนไขการจัดต้ังกองทุน 
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13. การจัดประเภทรายการใหม 

กองทุนฯไดมีการจัดประเภทรายการใหมในสวนขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย) ในขอมูลและ
อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 2555 2554 และ 2553 ดังท่ีแสดงใน
ตารางตอไปนี้ ท้ังนี้การจัดประเภทใหมดังกลาวไมมีผลกระทบตอมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยและการ
เพิ่มข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานตามท่ีไดเคยรายงานไวแลว 

     (หนวย: บาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่      

31 พฤษภาคม 2556 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่      
31 พฤษภาคม 2555 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่      
31 พฤษภาคม 2554 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่      
31 พฤษภาคม 2553 

 ตามท่ีจัด
ประเภท
ใหม 

ตามท่ีเคย
รายงานไว 

ตามที่จัด
ประเภท
ใหม 

ตามท่ีเคย
รายงานไว 

ตามท่ีจัด
ประเภท
ใหม 

ตามที่เคย
รายงานไว 

ตามที่จัด
ประเภท
ใหม 

ตามที่เคย
รายงานไว 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 
(ตอหนวย)          

รายได (คาใชจาย) จากการ
ลงทุนสุทธิ 0.02 0.02 (0.02) (0.02) (0.05) (0.06) 0.11 0.11 

รายการกําไร (ขาดทุน) 
สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงิน
ลงทุน (0.94) (1.05) (0.09) (0.09) 0.07 0.08 (0.10) (0.10) 

รายการกําไร (ขาดทุน) 
สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
เงินลงทุน 2.67 2.99 (2.78) (2.96) 2.70 3.20 1.34 1.38 

รายการขาดทุนสุทธิ            
ที่เกิดขึ้นจากอัตรา
แลกเปล่ียน (0.66) (0.74) (0.12) (0.13) (0.27) (0.32) (0.02) (0.02) 

รายการกําไร (ขาดทุน) 
สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
อัตราแลกเปล่ียน (0.02) (0.03) 0.62 0.66 (0.50) (0.59) (0.58) (0.60) 

การเปล่ียนแปลงของบัญชี
ปรับสมดุล - (0.12) - 0.15 - (0.36) - (0.02) 

 1.07 1.07 (2.39) (2.39) 1.95 1.95 0.75 0.75 

14. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทจัดการฯเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 
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