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สาสนจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท”) ขอนําสงรายงานประจําป ของกองทุนเปด แมนูไลฟ 
สเตร็งค คอร หุนระยะยาว (MS-CORE LTF) 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 ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีกับผูถือหนวยลงทุนทุก
ทานตอไป 
 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 โดยมี
บริษัทในเครือที่ใหบริการดานการเงินทั้งในแคนาดา สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเอเชีย จึงมีผูเช่ียวชาญดานการลงทุนใน 17 
ประเทศท่ัวโลก รวมถึง 11 ประเทศและเขตการปกครองทั่วภูมิภาคเอเชีย   
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 คอร หุนระยะยาว มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 อยูที่ 269.93 ลานบาท คิด
เปนมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุน 26.3960 บาท โดยมีผลตอบแทนยอนหลัง 1 ป อยูที่ -3.55% ดีกวาดัชนีตลาด
หลักทรัพยและดัชนี SET50 ซึ่งใหผลตอบแทน -9.37% และ -7.46% ตามลําดับ ทั้งน้ี ตลาดหุนไทยในชวงที่ผานมาน้ันมีการ
ปรับตัวลงแรงจากแรงเทขายของนักลงทุนตางชาติและแรงกดดันจากปญหาการเมืองภายในประเทศ สงผลใหในเดือน
พฤษภาคม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปดตลาดที่ระดับ 1,415.73 จุด  

ภาวะเศรษฐกิจและตลาดในรอบปท่ีผานมา  

ต้ังแตเดือนมิถุนายนจนถึงสิ้นป 2556 ตลาดหุนไทยปรับตัวลดลงเปนสวนใหญ โดยมีปจจัยหลักมาจากความกังวลเรื่อง
มาตรการ QE ของสหรัฐฯ ที่มีแนวโนมจะชะลอลง และปญหาทางการเมืองของไทย  ในเดือนสิงหาคม ดัชนีหุนไทยปรับลง
อยางรุนแรงถึงระดับ 1,294.30 จุด ดวยการเทขายจากนักลงทุนตางชาติ สอดคลองกับกลุมประเทศเกิดใหม (Emerging 
Countries) อาทิ อินโดนีเซีย และอินเดียที่ปรับลงแรงเชนกัน นอกจากน้ี ตัวเลข เศรษฐกิจของไทยที่ออกมาออนแอ โดยตัวเลข 
GDP ในไตรมาสที่ 2/2556 ที่ถูกประกาศออกมาตํ่ากวาที่ตลาดคาดการณเปนอีกหน่ึงปจจัยที่กดดันตลาดหุนไทยดวยเชนกัน ใน
เดือนกันยายน ดัชนีหุนไทยปรับตัวขึ้นในชวงตนเดือนจากการผอนคลายความกังวลตอสถานการณการจูโจมในซีเรีย และปรับ
ขึ้นอยางมากในชวงกลางเดือนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังไมปรับลดมาตรการ QE สงผลใหหุนสหรัฐฯ ทั้งใน
ตลาด S&P500 และดาวโจนสปรับเพ่ิมขึ้นทําจุดสูงสุดใหมอีกครั้ง อยางไรก็ตาม การขาดความคืบหนาเก่ียวกับการแกไขปญหา
งบประมาณและเพดานหน้ีของสหรัฐฯ ทําใหดัชนีทั้งสองตางปรับลดลงอยางรวดเร็วและสงผลใหตลาดหุนไทยปรับลดลงถึง 
30 จุด  ในขณะที่ชวงคร่ึงแรกของเดือนตุลาคม ดัชนีหุนไทยปรับตัวขึ้นสอดคลองกับตลาดหุนทั่วโลก กอนจะลดลงอยาง
ฉับพลันดวยปจจัยทางการเมืองของไทยและกลับมากดดันใหดัชนีลดลงอีก ตอเน่ืองถึงเดือนพฤศจิกายนที่นักลงทุนตางชาติ
ทยอยเทขายหุนไทย โดยคิดเปนการขายสุทธิมากกวา 4.8 หมื่นลาน ถือเปนการขายสุทธิที่มากที่สุดนับจากเดือนกรกฎาคมเปน
ตนมา ซึ่งหุนสวนใหญที่นักลงทุนตางชาติ ถือ อาทิ หุนกลุมอสังหาริมทรัพย โทรคมนาคม และธนาคาร เปนกลุมที่ปรับลดลง
มากกวาตลาด ตรงขามกับตลาดหุนอื่น ไดแก ตลาดหุนสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นอยางตอเน่ือง สนับสนุนโดยตัวเลขเศรษฐกิจที่
ออกมาดีกวาที่คาดการณ โดยเฉพาะตัวเลขการวางงานที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญ ดานตลาดหุนในเอเชียสวนใหญปรับตัวขึ้น
เชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดหุนญี่ปุน หลังจากตัวเลขเงินเฟอปรับตัวขึ้นอยางตอเน่ือง สงสัญญาณใหเห็นถึงความมี
ประสิทธิผลของนโยบาย Abenomics 

ในชวงเดือนมกราคม 2557 ตลาดหุนไทยปรับตัวลดลงจากแรงกดดันจากปญหาการเมืองภายในประเทศ โดยปดตลาดที่ระดับ 
1,274.28 จุด ซึ่งเปนจุดตํ่าที่สุดของดัชนีนับจากเดือนกันยายน 2555 นักลงทุนตางชาติยังคงสถานะเปนฝายขายสุทธิ ในขณะที่
นักลงทุนทั่วไปเปนฝายที่ผลักดันตลาด โดยต้ังแตเดือนกุมภาพันธจนถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ดัชนีหุนไทยเริ่มมีการปรับตัว
ขึ้นบางเล็กนอยจากปจจัยบวกของประเทศในภูมิภาค แตปริมาณการซื้อขายในตลาดยังเบาบางจากสถานการณการเมืองใน
ประเทศ โดยในเดือนพฤษภาคมภายหลังจากที่ผูบัญชาการทหารสูงสุดไดประกาศกฎอัยการศึกและประกาศควบคุมอํานาจการ
ปกครองประเทศ สงผลใหเกิดแรงขายจากนักลงทุนตางชาติอยางมากหลังการประกาศ แตอยางไรก็ดี ตลาดกลับปรับตัวขึ้นมา
อีกครั้งในชวงปลายเดือนและสงผลใหในเดือนพฤษภาคมตลาดหุนไทยปดตลาดที่ระดับ 1,415.73 จุด ทามกลางมุมมองในเชิง
บวกตอนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจโดย คสช. โดยมีนักลงทุนภายในประเทศเปนผูซื้อหลักในตลาด ในขณะที่นักลงทุนตางชาติยัง
เปนผูขายอยางตอเน่ือง หุนในกลุมรับเหมากอสรางและที่เก่ียวของกับการบริโภคภายในประเทศท่ีจะไดรับประโยชนจากการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจเปนหุนที่นําตลาดอยางชัดเจนในชวงการรีบาวด   

สําหรับสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศน้ัน ตัวเลขเศรษฐกิจสวนใหญของไทยตางปรับตัวขึ้นหลังการรัฐประหาร โดยในเดือน
พฤษภาคมน้ัน ตัวเลขการบริโภคภายในประเทศปรับตัวขึ้น 0.5% MoM ในขณะที่แนวโนมของภาคธุรกิจปรับตัวขึ้นเชนกัน 
โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชนปรับขึ้น 0.6% MoM และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับขึ้น 1.1% MoM สะทอนใหเห็นถึงการ
ฟนตัวของความตองภายในประเทศ  
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ในสวนของตลาดหุนโลกน้ัน ทั้งดัชนี S&P500 และดาวโจนสสามารถขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหมไดในชวงกลางเดือนกรกฎาคม 
กอนที่จะปรับตัวลงอยางรุนแรงในชวงทายเดือน โดยเปนผลจากความกังวลตอเศรษฐกิจในยุโรปและการผิดนัดชําระหน้ีของ
อารเจนตินา ถึงแมตัวเลขจีดีพีของสหรัฐฯ จะเติบโตไดอยางแข็งแกรงที่ 4% ในไตรมาส 2/2557 ก็ตาม เชนเดียวกับหุนในยุโรป
ที่ปรับตัวลดลงในเดือนกอน โดยยังคงไดรับแรงกดดันจากมาตรการควํ่าบาตรเพ่ิมเติมตอรัสเซียและผลประกอบการของบริษัท
ใหญในยุโรป 

ทั้งน้ี ฝายการลงทุน บลจ. แมนูไลฟ คาดวาตลาดหุนไทยนาจะยังเผชิญกับความผันผวน และจะยังคงอยูในชวงของการพักฐาน
ไปอีกระยะ อยางไรก็ตาม เรายังคงมีมุมมองที่เปนบวกตอเศรษฐกิจไทยซึ่งจะเปนปจจัยสนับสนุนใหแกตลาดหุนไดในระยะ
กลางถึงระยะยาว  
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว (MS-CORE LTF) 

นโยบายการลงทุน 

เนนลงทุนในหุนสามัญบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแหงทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกลาวอางอิงกับผลตอบแทนของ
หุนหรือกลุมหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่อยูในดัชนี SET 50 และอาจลงทุนในหุนสามัญของบริษัทจด
ทะเบียนหรือตราสารแหงทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกลาวอางอิงกับผลตอบแทนของหุนหรือกลุมหุนของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่อยูนอกดัชนี SET 50 ในอัตราไมนอยกวา 65% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ สําหรับการลงทุนใน
สวนที่เหลือจะถูกนําไปลงทุนใน หรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบใหลงทุนได 
 
 

ระดับความเสี่ยง 
 
 
 

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 ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปดแมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว 
 

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปดแมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะ
ยาว อันมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูจัดต้ังและจัดการกองทุนไดปฏิบัติหนาที่ดูแล
ผลประโยชนกองทุนรวมดังกลาว สําหรับระยะเวลารอบปบัญชีต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 แลว
น้ัน 

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

 ธนาคารฯ เห็นวา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด ไดปฏิบัติหนาที่ในการจัดการ 
กองทุนเปดแมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ี
ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 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 ิ 269,930,776.29 บาท              มูลคาหนวยลงทุน 26.3960 บาทตอหนวยลงทุน 
 

อัตราผลตอบแทนยอนหลัง (%) 
ชื่อกองทุน /  

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

MS-CORE LTF 10.12 7.79 -3.55 53.55 210.78 14.00 164.00 
เกณฑมาตรฐาน 2 5.86 1.82 -7.46 27.08 139.03 7.79 72.50 
เกณฑมาตรฐาน 3 6.82 3.25 -9.37 32.68 152.62 9.01 82.39 

ท่ีมา:  Morningstar 
หมายเหตุ :   1 ผลตอบแทนต้ังแตวันที่จัดต้ังกองทุน (21 มิ.ย. 50 - 30 พ.ค. 57) 

 2  ดัชนี SET 50       

 3 ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดําเนินงานของกองทุนและคูมือ
ภาษีกอนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว 
คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 

รอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม * 
 (fund's direct expenses)  

 จํานวนเงิน  
 (พันบาท)  

 รอยละของมูลคา  
 ทรัพยสินสุทธิ  

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)  3,228.49 1.34 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee)  129.14 0.05 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)  154.97 0.06 
คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)                      ไมมี ไมมี 
คาธรรมเนียมผูสอบบัญชี (Audit fee) 111.02 0.05 
คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย 
   -  ชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 
   -  ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

 
- 
- 

 
- 
- 

คาประกาศหนังสือพิมพ / ประกาศ NAV  65.96 0.03 
คาจัดทํารายงานประจําป 0.76 0.00 
คาธรรมเนียมธนาคาร  0.65 0.00 
คาธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย (Securities Transfer fee) 3.53 0.00 
คาอากรแสตมปและคาไปรษณียากร  6.87 0.00 
รวมคาใชจายท้ังหมด **  3,701.39 1.53 

หมายเหตุ :  *  คาใชจายดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
 **  ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลกัทรัพย 

 
คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

ของรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 

ลําดับ ชื่อบริษัทนายหนา คานายหนา 
(พันบาท) 

อัตราสวนคานายหนา 
แตละรายตอ 

คานายหนาท้ังหมด 
1 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 166.91 20.54 % 
2 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 166.19 20.45 % 
3 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 158.80 19.54 % 
4 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 96.23 11.84 % 
5 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 94.04 11.57 % 
6 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 42.81 5.27 % 
7 บริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 41.24 5.08 % 
8 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 34.70 4.27 % 
9 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 11.67 1.44 % 

รวมคาใชจายท้ังหมด 812.59 100.00 % 
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รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงินและการกอภาระผูกพัน 

รายงานการลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินอ่ืน 
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 
(พันหนวย) 

มูลคาตาม 
ราคาตลาด 
(พันบาท) 

รอยละของ 
NAV 

เงินฝากในธนาคารพาณิชย หรือธนาคารอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น    

          เงินฝากออมทรัพย    
               Citibank NA.  2,069.53 0.77 
               Bank of China  2.53 0.00 
หุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน    

     หุนสามัญ    

          ธุรกิจการเกษตร    
               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) 203.70 2,749.95 1.02 
          ธนาคาร    
               ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 68.00 12,580.00 4.66 
               ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 71.20 13,350.00 4.95 
               ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 236.10 4,462.29 1.65 
               ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 73.60 11,702.40 4.34 
               ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 965.20 2,219.96 0.82 
          พาณิชย    
               บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 283.60 12,903.80 4.78 
          วัสดุกอสราง    
               บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน) 33.80 14,128.40 5.23 
          บริการรับเหมากอสราง    
               บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทร ีจํากัด (มหาชน) 86.30 3,408.85 1.26 
               บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 188.70 4,170.27 1.55 
               CK-ST 4.72 104.25 0.04 
               บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 52.53 1,155.62 0.43 
          ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส     
               บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) 610.90 2,675.74 0.99 
          พลังงานและสาธารณูปโภค    
               บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 119.50 3,585.00 1.33 
               บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 71.80 21,109.20 7.82 
               บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 108.41 16,640.47 6.16 
               บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 384.50 3,998.80 1.48 
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินอ่ืน (ตอ) 
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 
(พันหนวย) 

มูลคาตาม 
ราคาตลาด 
(พันบาท) 

รอยละของ 
NAV 

          เงินทุนและหลักทรัพย    
               บริษัท ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร 1979 จํากัด (มหาชน) 385.20 5,585.40 2.07 
          อาหารและเครื่องดื่ม    
               บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 367.00 10,184.25 3.77 
               บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด (มหาชน) 444.40 10,710.04 3.97 
          การแพทย    
               บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน) 734.10 12,186.06 4.51 
          เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
               บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 81.20 18,594.80 6.89 
               บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 168.30 12,496.28 4.63 
               บริษัท จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 618.70 4,887.73 1.81 
               บริษัท สามารถคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 260.30 5,179.97 1.92 
               บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน) 892.20 2,979.95 1.10 
               บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 138.50 5,401.50 2.00 
          ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ    
               บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  147.09 10,112.71 3.75 
          พัฒนาอสังหาริมทรัพย    
               อนันดา ดีเวลลอบเมนท จํากัด (มหาชน) 790.60 1,739.32 0.64 
               บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 37.70 1,771.90 0.66 
               บริษัท ควอลิต้ีเฮาส จํากัด (มหาชน) 221.00 746.98 0.28 
          การทองเท่ียวและสันทนาการ    
               บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 140.90 4,544.03 1.68 
          ขนสงและโลจิสติกส    
               บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 38.80 7,275.00 2.70 
               บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 1,192.04 10,072.74 3.73 
          เงินฝากออมทรัพย    
               ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ กรุงเทพฯ  13,268.34 4.92 
สินทรัพยอ่ืน และหน้ีสินอ่ืน    
          สินทรัพยอื่น  1,077.52 0.40 
          หน้ีสินอื่น  1,911.93 0.71 

          มูลคาทรัพยสินสุทธิ 10,220.59 269,919.63 100.00 
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รายงานชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของและขอมูลการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับกองทุน  
 

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  

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 
 

ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 บริษัทไดรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ดังมีรายช่ือตอไปน้ี 

 

ลําดับท่ี บริษัทนายหนา 
1. บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
2. บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
3. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
4. บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 
5. บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
6. บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 
7. บริษัทหลักทรัพย ซิต้ีคอรป (ประเทศไทย) จํากัด 
8. บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
9. บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

10. บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด  
11. บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

 
 

 

รายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน 
 

ในชวงเวลาต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ไมพบวากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหน่ึงไมเปนไปตาม
นโยบายการลงทุน 
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การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
 

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว มีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุมบุคคลใด
บุคคลหน่ึง จํานวน 1 กลุม เปนสัดสวนรอยละ 53.66 

 
 

แนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียง 
 

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

 
 

รายชื่อผูจัดการกองทุนรวม  
 

ชื่อ-นามสุกล ชื่อกองทุนท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการ 

นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุน ระยะยาว 
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว 
รายงาน และ งบการเงิน 
31 พฤษภาคม 2557 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว ซ่ึงประกอบดวย                  
งบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 งบกําไรขาดทุน                                     
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสดและขอมูลและอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ               
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารกองทุนเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อให
สามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการ
แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและ           
การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึง         
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจาก             
การทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ           
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
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ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 ผลการดําเนินงาน การ
เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสดและขอมูลและอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวัน
เดียวกันของกองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 

รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
กรุงเทพฯ: 31 กรกฎาคม 2557 
 
 



กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว

งบดุล

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 31 พฤษภาคม 2557: 

   214,844,987 บาท และ 31 พฤษภาคม 2556: 170,999,334 บาท) 257,482,239         245,374,844         

เงินฝากธนาคาร 7 13,268,338           4,039,114             

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 1,071,685             3,072,907             

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 7,478                    5,788                    

สินทรัพยอื่น 1,808                    -                           

รวมสินทรัพย 271,831,548 252,492,653

หนี้สิน

เจาหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 1,456,586 1,530,041

เจาหนี้จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน -                           490,588

คาใชจายคางจาย 9 444,967 425,100

หนี้สินอื่น 10,375 9,741

รวมหนี้สิน 1,911,928 2,455,470

สินทรัพยสุทธิ 269,919,620 250,037,183

สินทรัพยสุทธิ

ทุนจดทะเบียน

   หนวยลงทุน 500,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท 5,000,000,000 5,000,000,000

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

   หนวยลงทุน 10,226,166.5209 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท

   (31 พฤษภาคม 2556: 9,136,254.9058 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) 9 102,261,665 91,362,549

กําไรสะสม 8 214,853,003 221,421,813

บัญชีปรับสมดุล (47,195,048) (62,747,179)

สินทรัพยสุทธิ 269,919,620 250,037,183

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 26.3950 27.3675

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด (หนวย) 9 10,226,166.5209 9,136,254.9058

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ รอยละของ
ช่ือยอ อัตรา  มูลคา มูลคา อัตรา  มูลคา มูลคา

หลักทรัพย ดอกเบ้ียตอป จํานวนหุน ยุติธรรม เงินลงทุน ดอกเบ้ียตอป จํานวนหุน ยุติธรรม เงินลงทุน
(%)  (หุน)  (บาท) (%) (%)  (หุน)  (บาท) (%)

หุนจดทะเบียน
อาหารและเครื่องดื่ม 20,894,290     8.12            -                   -              

บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด (มหาชน) ICHI 444,400       10,710,040     4.16            -               -                   -              
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) CPF 367,000       10,184,250     3.96            -               -                   -              

ธนาคาร 44,314,650     17.21          46,323,610      18.88          
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) KBANK 71,200         13,350,000     5.19            72,500         14,137,500      5.76            
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BBL 68,000         12,580,000     4.89            40,500         8,302,500        3.38            
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) SCB 73,600         11,702,400     4.54            59,400         10,305,900      4.20            
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTB 236,100       4,462,290       1.73            307,300       6,822,060        2.78            
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) TMB 965,200       2,219,960       0.86            895,500       2,238,750        0.91            
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) KK -               -                 -              54,200         3,252,000        1.33            
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) TCAP -               -                 -              27,800         1,264,900        0.52            

ขนสงและโลจิสติกส 17,347,738     6.74            31,626,851      12.89          
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) BTS 1,192,040    10,072,738     3.91            1,128,040    9,193,526        3.75            
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 38,800         7,275,000       2.83            63,300         11,710,500      4.77            
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) THAI -               -                 -              165,000       5,527,500        2.25            
บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BECL -               -                 -              130,700       5,195,325        2.12            

พาณิชย 12,903,800     5.01            11,141,300      4.54            
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) CPALL 283,600       12,903,800     5.01            259,100       11,141,300      4.54            

การแพทย 12,186,060     4.73            10,089,300      4.11            
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) BGH 734,100       12,186,060     4.73            59,700         10,089,300      4.11            

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 49,540,223     19.24          60,672,370      24.73          
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
   จํากัด (มหาชน) ADVANC 81,200         18,594,800     7.22            82,400         21,671,200      8.83            
บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) INTUCH 168,300       12,496,275     4.85            156,900       13,964,100      5.69            
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) THCOM 138,500       5,401,500       2.10            -               -                   -              
บริษัท สามารถคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) SAMART 260,300       5,179,970       2.01            415,800       12,162,150      4.96            
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
   (มหาชน) JAS 618,700       4,887,730       1.90            875,100       7,919,655        3.23            
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน) SIM 892,200       2,979,948       1.16            -               -                   -              
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) SYMC -               -                 -              160,700       3,326,490        1.36            
บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี 
   จํากัด (มหาชน) AIT -               -                 -              17,100         1,628,775        0.66            

วัสดุกอสราง 14,128,400     5.49            14,616,000      5.96            
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) SCC 33,800         14,128,400     5.49            31,500         14,616,000      5.96            

บริการรับเหมากอสราง 7,683,366       2.98            -                   -              
บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) CK 193,417       4,274,516       1.66            -               -                   -              
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) BJCHI 86,300         3,408,850       1.32            -               -                   -              

พลังงานและสาธารณูปโภค 45,333,475     17.60          32,270,064      13.15          
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT 71,800         21,109,200     8.20            66,300         21,613,800      8.81            
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
   จํากัด (มหาชน) PTTEP 108,407       16,640,475     6.46            70,107         10,656,264      4.34            
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) TTW 384,500       3,998,800       1.55            -               -                   -              
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) BCP 119,500       3,585,000       1.39            -               -                   -              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ช่ือหลักทรัพย

2556 2557 
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ)
ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2557 และ 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ รอยละของ
ช่ือยอ อัตรา  มูลคา มูลคา อัตรา  มูลคา มูลคา

หลักทรัพย ดอกเบ้ียตอป จํานวนหุน ยุติธรรม เงินลงทุน ดอกเบ้ียตอป จํานวนหุน ยุติธรรม เงินลงทุน
(%)  (หุน)  (บาท) (%) (%)  (หุน)  (บาท) (%)

หุนจดทะเบียน (ตอ)
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 10,112,712     3.93            10,097,263      4.12            

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) PTTGC 147,094       10,112,712     3.93            138,794       10,097,263      4.12            
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 5,413,816       2.11            24,383,126      9.94            

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN 37,700         1,771,900       0.69            -               -                   -              
บริษัท อนันดา ดีเวลลอบเมนท จํากัด (มหาชน) ANAN 790,600       1,739,320       0.68            -               -                   -              
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนดคอนสตรัคช่ัน
   จํากัด (มหาชน) STEC 52,528         1,155,616       0.45            307,928       7,544,236        3.07            
บริษัท ควอลิต้ีเฮาส จํากัด (มหาชน) QH 221,000       746,980          0.29            1,937,458    7,943,578        3.24            
บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) GLAND -               -                 -              960,800       4,073,792        1.66            
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) SPALI -               -                 -              125,900       2,543,180        1.04            
บริษัท เอเช่ียนพร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท 
   จํากัด (มหาชน) AP -               -                 -              152,800       1,168,920        0.48            
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน 
   จํากัด (มหาชน) TICON -               -                 -              50,200         1,109,420        0.45            

ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 2,675,742       1.04            -                   -              
บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) SVI 610,900       2,675,742       1.04            -               -                   -              

การทองเที่ยวและสันฑนาการ 4,544,025       1.76            -                   -              
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) CENTEL 140,900       4,544,025       1.76            -               -                   -              

ธุรกิจการเกษตร 2,749,950       1.07            -                   -              
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) GFPT 203,700       2,749,950       1.07            -               -                   -              

เงินทุนและหลักทรัพย 5,585,400       2.17            -                   -              
บริษัท ศรีสวัสด์ิพาวเวอร 1979 จํากัด (มหาชน) SAWAD 385,200       5,585,400       2.17            -               -                   -              

รวมหุนจดทะเบียน 255,413,647   99.20          241,219,884    98.32          
ตราสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและหุนสามัญ

หนวยลงทุน -                 -              1,012,480        0.41            
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานระบบ
   ขนสงมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท BTSGIF -               -                 -              89,600         1,012,480        0.41            

ใบจองซื้อหุนสามัญ -                 -              1,096,680        0.44            
ธุรกิจขนาดกลาง
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) MONO -               -                 -              96,200         1,096,680        0.44            

รวมตราสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและหุนสามัญ -                 -              2,109,160        0.85            
เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ - ออมทรัพย 1.00           2,066,078       0.80            1.00           800                  -              
ธนาคารแหงประเทศจีน จํากัด สาขากรุงเทพฯ - ออมทรัพย 1.10           2,514              -              1.10           2,035,000        0.83            
ธนาคารแหงประเทศจีน จํากัด สาขากรุงเทพฯ - กระแสรายวัน -                -                 -              -            10,000             -              

รวมเงินฝากธนาคาร 2,068,592       0.80            2,045,800        0.83            
ยอดรวมเงินลงทุน 257,482,239   100.00        245,374,844    100.00        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ช่ือหลักทรัพย

2556 2557 
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556

รายไดจากการลงทุน

รายไดเงินปนผล 8,623,142 7,694,068

รายไดดอกเบี้ย 32,218 47,957

รวมรายได 8,655,360 7,742,025

คาใชจาย

คาธรรมเนียมการจัดการ 6.1, 9 3,228,487 3,236,602

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 6.1 129,139 129,464

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 6.1 154,967 155,357

คาใชจายในการดําเนินการ 6.2 188,786 207,697

รวมคาใชจาย 3,701,379 3,729,120

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 4,953,981 4,012,905

รายการกําไรท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน

รายการกําไรสุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 20,215,467 48,197,928

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (31,738,258) 38,144,016

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึนจากการลงทุน (11,522,791) 86,341,944

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (6,568,810) 90,354,849

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

19



กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556

(หนวย: บาท)

2557 2556

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 4,953,981            4,012,905            

รายการกําไรสุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 20,215,467          48,197,928          

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (31,738,258)        38,144,016          

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (6,568,810)          90,354,849          

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

หนวยลงทุนที่ขายในระหวางป

   จํานวน 1,393,408.8337 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท

   (2556:  829,491.9241 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) 13,934,088          8,294,919            

หนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป

   จํานวน 303,497.2186 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท

   (2556: 3,472,265.0822 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) (3,034,972)          (34,722,651)        

หนวยลงทุนที่เพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิในระหวางป

   จํานวน 1,089,911.6151 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท

   (2556: 2,642,773.1581 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) 10,899,116          (26,427,732)        

บวก (หัก): การเปล่ียนแปลงของบัญชีปรับสมดุล 15,552,131          (35,073,821)        

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 26,451,247          (61,501,553)        

การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 19,882,437          28,853,296          

สินทรัพยสุทธิตนป 250,037,183        221,183,887        

สินทรัพยสุทธิปลายป 269,919,620        250,037,183        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว

งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (6,568,810)          90,354,849          

ปรับกระทบรายการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

   ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

      การซื้อเงินลงทุน (219,076,684)      (211,077,559)      

      การขายเงินลงทุน 195,446,498        267,390,682        

      การ (ซื้อ) ขายเงินลงทุนสุทธิ (23,630,186)        56,313,123          

      ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 2,001,222            (3,072,907)          

      ลูกหน้ีจากดอกเบี้ย (เพิ่มข้ึน) ลดลง (1,690)                  59                        

      สินทรัพยอื่นเพิ่มข้ึน (1,808) -                           

      เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุนลดลง (73,455)                (3,206,888)          

      เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มข้ึน (ลดลง) (490,588)              490,588               

      คาใชจายคางจายเพิ่มข้ึน 19,867                 29,044                 

      หน้ีสินอื่นเพิ่มข้ึน 634                      359                      

      รายการกําไรสุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (20,215,467)        (48,197,928)        

      รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 31,738,258          (38,144,016)        

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (17,222,023)        54,566,283          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหนวยลงทุน 34,045,165          18,289,929          

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน (7,593,918)          (79,791,482)        

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 26,451,247          (61,501,553)        

เงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 9,229,224            (6,935,270)          

เงินฝากธนาคารตนป 4,039,114            10,974,384          

เงินฝากธนาคารปลายป 7 13,268,338          4,039,114            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว
ขอมูลและอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 2556 2555 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)
2557 2556 2555 2554 2553

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 27.37 18.78 17.25 11.79 8.49
รายไดจากกิจกรรมลงทุน 
     รายไดจากการลงทุนสุทธิ 0.74 0.38 0.40 0.31 0.30
     รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 3.02               4.58               1.75               2.39               2.84               
     รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (4.74) 3.63 (0.62) 2.76 0.16
รายได (คาใชจาย) จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น (0.98) 8.59 1.53 5.46 3.30
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 26.39 27.37 18.78 17.25 11.79

อัตราสวนของการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานตอ
   มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) (2.72)             37.30             9.13               35.27             28.75             

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมท่ีสําคัญ
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (บาท) 269,919,620 250,037,183 221,183,887 207,792,007 138,763,954
อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%) 1.53               1.54               1.55               1.52               1.54               
อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย
   ระหวางป (%) 3.59               3.20               3.91               3.52               4.13               
อัตราสวนของจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของการซื้อขายเงินลงทุน
   ระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%)* 161.62           172.75           191.35           254.14           231.36           
มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (บาท) 241,419,773  242,249,543  208,885,099  183,796,345  120,819,064  

ขอมูลเพ่ิมเติม
*จํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของการซื้อขายเงินลงทุนคํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักดวยมูลคาเงินลงทุนแตละประเภทคงเหลือ ณ วันสิ้นป โดยไมรวม
  เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง ดังนั้น การซื้อเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืน
  หรือการขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาซื้อคืนจึงไมตองนํามารวมคํานวณ
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556 

1. ขอมูลกองทุนฯ 

กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว (“กองทุนฯ”) เปนกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนท่ีมีการกระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) กําหนดสําหรับกองทุนท่ัวไป โดยไมมีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของกองทุนฯ และ
ไมมีนโยบายท่ีจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน กองทุนฯไดจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุน
รวมกับสํานักงาน ก.ล.ต. เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2550 โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 5,000 ลานบาท กองทุนฯมี
วัตถุประสงคท่ีจะระดมเงินทุนระยะยาวจากผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาเพื่อลงทุนในหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
กองทุนฯ สําหรับการลงทุนในสวนท่ีเหลือจะถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพยหรือสินทรัพยอ่ืนตามท่ี ก.ล.ต. 
หรือสํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบใหลงทุนได โดยกองทุนฯจะไมลงทุนในหรือมีไวซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนา
และตราสารหนี้ท่ีมีการจายผลตอบแทนอางอิงกับตัวแปร  

กองทุนฯบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทจัดการฯ”) 
โดยมีธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชน และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) เปนนายทะเบียนหนวยลงทุน 

 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556 ผูถือหนวยลงทุนรายใหญของกองทุนฯ ไดแก บริษัท แมนูไลฟ              
ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซ่ึงถือหนวยลงทุนในอัตรารอยละ 53.67 และ 60.06 ตามลําดับ 
ของทุนท่ีจําหนายแลว 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินฉบับนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                 
และจัดทําข้ึนตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง การบัญชีสําหรับ
กิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีกองทุนฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 
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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 - กรณีท่ีไมมีความเก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจง

กับกิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิดคาเส่ือมราคาท่ี  

ตีราคาใหม 
ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ  

ผูถือหุน 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 

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 
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  วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชี (ตอ)   

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 

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 
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  วันท่ีมีผลบังคับใช 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

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 แนวปฏิบัติทางการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินขางตนไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีและการตีความตาง ๆ ดังกลาวไมเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของกองทุนฯ และงบการเงินของกองทุนฯไดจัดทําข้ึนตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน  

4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1  การรับรูรายไดและคาใชจาย 

  รายไดเงินปนผลถือเปนรายไดเม่ือสิทธิในการไดรับเงินปนผลเกิดข้ึน 

  รายไดดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

  กําไรขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

        คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 
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4.2  การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเม่ือวันเร่ิมแรกเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนฯมีสิทธิใน
เงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุนประกอบดวย รายจายซ้ือเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทุนฯ
จายเพื่อใหไดมาซ่ึงเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนจะวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม โดยกําไรหรือขาดทุน
จากการวัดคาเงินลงทุนถือเปนกําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนในงบกําไรขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนท่ี
จําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

เงินลงทุนในตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาดท่ีมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับแสดงตามมูลคายุติธรรม
โดยใชราคาซ้ือขายคร้ังลาสุดของวันท่ีวัดคาเงินลงทุน  

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

  เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารใชมูลคาเงินตนบวกดอกเบ้ียคางรับจนถึงวันท่ีวัดคาเงินลงทุนในการกําหนด
มูลคายุติธรรม ซ่ึงไดแยกแสดงดอกเบ้ียคางรับไวใน “ลูกหนี้จากดอกเบ้ีย” ในงบดุล  

4.3  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในสวนไดเสียของกองทุนฯ
ต้ังแตรอยละ 10 ของสวนไดเสียท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือฝายบริหาร 
ซ่ึงประกอบดวยบุคคลท่ีรับผิดชอบในการจัดการกองทุนฯหรือมีหนาท่ีกําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให
กองทุนฯบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว ท้ังนี้ รวมท้ังคูสมรสหรือบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของฝายบริหาร 

  นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมกองทุนฯ 
หรืออยูภายใตอํานาจควบคุมของกองทุนฯ หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของกองทุนฯ หรืออยูภายใต
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของกองทุนฯ 

4.4 บัญชีปรับสมดุล 

 สวนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหนวยลงทุนซ่ึงเทากับจํานวนตอหนวยของกําไรสะสมท่ียัง
ไมไดแบงสรร ณ วันท่ีเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล” 

4.5 ภาษีเงินได 

กองทุนฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากกองทุนฯไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย 
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5.  การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทจัดการฯอาจจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผล
กระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว 

6. คาใชจาย 

6.1 คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

ประเภทคาธรรมเนียม อัตรารอยละของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนฯ 

คาธรรมเนียมการจัดการ ไมเกินอัตรารอยละ 1.50 ตอป 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกินอัตรารอยละ 0.06 ตอป 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเกินอัตรารอยละ 0.10 ตอป 

 บริษัทจัดการฯคํานวณคาธรรมเนียมขางตนทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาสินทรัพยสุทธิ โดยใชมูลคา
สินทรัพยสุทธิในแตละวันเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียมเปนรายวันแตจะเรียกเก็บจากกองทุนฯเปน
รายเดือนท้ังนี้ อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

6.2 คาใชจายในการดําเนินการ 

(1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก ซ่ึงบริษัทจัดการฯจะดําเนินการเรียก
เก็บคาใชจายดังกลาวตามท่ีจายจริงจากกองทุนฯ โดยทางบัญชีจะตัดเปนคาใชจายของกองทุนฯเฉล่ีย
เทากันเปนรายวันตามระยะเวลาท่ีจะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้น ไดแก คาใชจายในการจัดทํา
โฆษณาประชาสัมพันธ คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดาน
การตลาด การสงเสริมการขาย ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนํากองทุนฯ ท้ังนี้ คาใชจายดังกลาว
รวมกันไมเกินอัตรารอยละ 1.0 ของจํานวนเงินกองทุนท่ีจัดต้ังได แตไมเกิน 1 ลานบาท และ
คาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการดําเนินการขออนุมัติจัดต้ังและจัดการกองทุนฯ 

(2) คาใชจายเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนฯซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนฯเมื่อมีคาใชจายเกิดข้ึนตามจาย
จริง โดยทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนฯเฉล่ียเทากันเปนรายวันตามระยะเวลาท่ีจะ
ไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้นหรือในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดคาใชจายดังกลาว เชน คาใชจาย
ดานโฆษณาประชาสัมพันธ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ คาไปรษณียากร เปนตน 
ท้ังนี้ คาใชจายดังกลาวรวมกันไมเกินอัตรารอยละ 1.0 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนฯ 
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7. เงินฝากธนาคาร 

(หนวย: บาท) 

  เงินตน อัตราดอกเบ้ีย (% ตอป) 

ธนาคาร ประเภทเงินฝาก 31 พฤษภาคม 31 พฤษภาคม 

  2557 2556 2557 2556 

      

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ ออมทรัพย 13,268,338 4,039,114 0.10 0.10 

  13,268,338 4,039,114   

8. กําไรสะสม 

(หนวย: บาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี             

31 พฤษภาคม 

 2557 2556 

   
รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม 17,945,291 13,932,386 
กําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 129,101,013 80,903,085 
กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 74,375,509 36,231,493 

กําไรสะสมตนป 221,421,813 131,066,964 
บวก: การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน   
           ในระหวางป (6,568,810) 90,354,849 

กําไรสะสมปลายป 214,853,003 221,421,813 

9. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางป กองทุนฯมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันดังตอไปนี้ 

 (หนวย: บาท) 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี         

31 พฤษภาคม  
 

 2557 2556 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน    
   แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด    
คาธรรมเนียมการจัดการ 3,228,487 3,236,602 ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน            

และท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 6.1 
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 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556 กองทุนฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 
 31 พฤษภาคม  

 2557 2556 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด   
คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย(1) 302,778 291,817 
(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) 5,487,890.7349 5,487,890.7349 

10. ขอมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

 ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556 กองทุนฯไดซ้ือขายเงินลงทุน (ไมรวมเงินลงทุนใน
เงินฝากธนาคารและต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีไมสามารถโอนเปล่ียนมือได) เปนจํานวนเงิน 390,186,393 บาท และ 
418,478,404 บาท ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตรารอยละ 161.62 และ รอยละ 172.75 ตามลําดับ ของมูลคา
สินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

11. เคร่ืองมือทางการเงิน 

11.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของกองทุนฯประกอบดวย เงินลงทุน เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้จากการขายเงิน
ลงทุน ลูกหนี้จากดอกเบี้ย เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุนและเจาหนี้จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน กองทุนฯมี
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมโดยการ
กระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะหฐานะของกิจการท่ีจะลงทุนและมีนโยบายการบริหารความเส่ียง
ในแตละดานดังนี้ 
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 ความเสี่ยงดานเครดิต 

 กองทุนฯมีความเส่ียงดานเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึนจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไว
ในเคร่ืองมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนฯมีลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน ลูกหนี้จากดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการ
ลงทุนในเงินฝากธนาคาร ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจของกองทุนฯ ความเส่ียงดานเครดิตของกองทุนฯจึงอยูใน
ระดับตํ่า 

 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

 กองทุนฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในเงินฝาก
ธนาคาร อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของกองทุนฯจึงอยูในระดับตํ่า  

 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556 สินทรัพยทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย
ไดดังนี้ 

(หนวย: บาท) 
 31 พฤษภาคม 2557 

 อัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 
 ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

    (% ตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน     
เงินลงทุน 2,068,592 255,413,647 257,482,239 1.00, 1.10 
เงินฝากธนาคาร 13,268,338 - 13,268,338 0.10 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - 1,071,685 1,071,685 - 

ลูกหน้ีจากดอกเบี้ย - 7,478 7,478 - 

 15,336,930 256,492,810 271,829,740  

หน้ีสินทางการเงิน     

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน - 1,456,586 1,456,586 - 

 - 1,456,586 1,456,586  
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(หนวย: บาท) 

 31 พฤษภาคม 2556 

 อัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 

 ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

    (% ตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน     
เงินลงทุน 2,035,800 243,339,044 245,374,844 1.00, 1.10 
เงินฝากธนาคาร 4,039,114 - 4,039,114 0.10 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - 3,072,907 3,072,907 - 

ลูกหน้ีจากดอกเบี้ย - 5,788 5,788 - 

 6,074,914 246,417,739 252,492,653  
หน้ีสินทางการเงิน     
เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน - 1,530,041 1,530,041 - 
เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน                

หนวยลงทุน - 490,588 490,588 - 

 - 2,020,629 2,020,629  

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

 ความเส่ียงดานสภาพคลองคือความเส่ียงท่ีกองทุนฯอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุน
ฯไมสามารถเปล่ียนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและ
ทันตอเวลาท่ีกองทุนฯจะตองนําไปชําระภาระผูกพันไดเม่ือครบกําหนด 

 กองทุนฯสามารถลดความเส่ียงดังกลาวไดในระดับหนึ่งโดยกองทุนฯจะพิจารณาถึงสภาพคลองของ
หลักทรัพย โดยหลักทรัพยท่ีจะลงทุนจะตองมีสภาพคลองเพียงพอ โดยพิจารณาจากมูลคาการซ้ือขายเฉล่ีย
ตอวันและอัตราการถือครองโดยผูถือหุนรายยอย 



 33 

 วันท่ีท่ีครบกําหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบดุล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และ 2556 มี
ดังนี้ 

         (หนวย: บาท) 
 31 พฤษภาคม 2557 

 ไมไดกําหนด ระยะเวลาครบกําหนด 

 ระยะเวลา เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป รวม 

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินลงทุน 255,413,647 2,068,592 - 257,482,239 
เงินฝากธนาคาร - 13,268,338 - 13,268,338 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - - 1,071,685 1,071,685 
ลูกหน้ีจากดอกเบี้ย - - 7,478 7,478 

 255,413,647 15,336,930 1,079,163 271,829,740 

หน้ีสินทางการเงิน     
เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน - - 1,456,586 1,456,586 

 - - 1,456,586 1,456,586 

(หนวย: บาท) 

 31 พฤษภาคม 2556 

 ไมไดกําหนด ระยะเวลาครบกําหนด  

 ระยะเวลา เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป รวม 

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินลงทุน 243,329,044 2,045,800 - 245,374,844 
เงินฝากธนาคาร - 4,039,114 - 4,039,114 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - - 3,072,907 3,072,907 

ลูกหน้ีจากดอกเบี้ย - - 5,788 5,788 

 243,329,044 6,084,914 3,078,695 252,492,653 

หน้ีสินทางการเงิน     
เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน - - 1,530,041 1,530,041 
เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน - - 490,588 490,588 

 - - 2,020,629 2,020,629 
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ความเสี่ยงจากราคาตลาดของตราสารทุน 

ความเส่ียงจากราคาตลาดของตราสารทุนแบงไดเปน ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกับตลาดโดยรวม (Market Risk) 
และความเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอมูลคาของเงิน
ลงทุน ความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน 

กองทุนฯไมสามารถท่ีจะขจัดความเส่ียงดังกลาวใหหมดไปได อยางไรก็ตาม แนวทางท่ีกองทุนฯใชเพื่อชวย
ลดความเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทําไดโดยการกระจายน้ําหนักการลงทุนในแต
ละหลักทรัพยใหมีความเหมาะสมหรือลงทุนในกิจการท่ีมีปจจัยพื้นฐานท่ีดี โดยยังคงใหมีผลตอบแทนท่ีดี
และไมใหเกิดความเส่ียงมากกวาความเส่ียงของตลาดมากจนเกินไป ท้ังนี้การลงทุนตองเปนไปตาม
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนตามที่กําหนดในหนังสือช้ีชวน สําหรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกับตลาด
โดยรวม (Market Risk) นั้น กองทุนฯไมสามารถท่ีขจัดหรือลดลงได เนื่องจากเปนความเส่ียงข้ันพื้นฐานท่ี
อยูในหลักทรัพยประเภทนี้  

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 กองทุนฯไมมีสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้น จึงไมมีความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน 

11.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสองฝายมี
ความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะท่ีไมมี
ความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรม
จะกําหนดจากราคาซ้ือขายลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ีเหมาะสม  

 เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินของกองทุนฯสวนใหญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนท่ีแสดงมูลคายุติธรรมโดย
ถือตามราคาท่ีซ้ือขายลาสุดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนี้สินทางการเงินสวนใหญของกองทุน
ฯจัดอยูในประเภทระยะส้ัน ดังนั้น กองทุนฯเช่ือวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

12. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของกองทุนฯ คือ การจัดใหมีโครงสรางทางการเงินท่ี
เหมาะสมเพื่อใหสามารถใหผลตอบแทนตอผูถือหนวยลงทุนตามเง่ือนไขการจัดต้ังกองทุนฯ 
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13. การจัดประเภทรายการใหม 

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

     (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)          

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 0.38 0.44 0.40 0.42 0.31 0.30 0.30 0.27 
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้น
จากเงินลงทุน 4.58 5.28 1.75 1.86 2.39 2.36 2.84 2.54 

รายการกําไร (ขาดทุน) 
สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้น          
จากเงินลงทุน 3.63 4.17 (0.62) (0.66) 2.76 2.72 0.16 0.14 

การเปล่ียนแปลงของบัญชี
ปรับสมดุล - (1.30) - (0.09) - 0.08 - 0.35 

 8.59 8.59 1.53 1.53 5.46 5.46 3.30 3.30 

14. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทจัดการฯเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 
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