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สาสนจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท”) ขอนําสงรายงานประจําป ของกองทุนเปด แมนูไลฟ 
สเตร็งค อิควิต้ี ปนผล (MS- EQ DIV) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2556 – 31 กรกฎาคม 2557 

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมและธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 บริษัทมีมูลคา
ทรัพยสินสุทธิภายใตการจัดการรวมท้ังสิ้น 8,618,988,251.75 บาท (ไมรวมมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนเปด 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 : ตุลาคม 2557 

(*กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฮลธแคร เอฟไอเอฟ ไดจดทะเบียนทรัพยสินเปนกองทุนรวมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557) 
 



 

2 

 

ประวัติบริษัท 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 100 
ลานบาท โดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการกองทุนรวมและกองทุนสวนบุคคลจากกระทรวงการคลัง ซึ่ง
อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยบริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนเปน 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 อิควิต้ี ปนผล  มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 อยูที่ 134.49 ลานบาท คิดเปน
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุน 10.5485 บาท โดยมีผลตอบแทนยอนหลัง 1 ป ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 อยูที่ 9.02% 
ดีกวาดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ และดัชนี SET50 ซึ่งใหผลตอบแทน 4.55% และ 3.08% ตามลําดับ ในชวงระยะเวลาเดียวกัน ทั้งน้ี 
นับต้ังแตจัดต้ังกองทุนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 กองทุนไดมีการจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนแลว 16 ครั้ง รวมทั้งสิ้น  
10.45 บาทตอหนวย หรือคิดเปนอัตราปนผลตอบแทนเทากับ 104.50% 
 

ภาวะเศรษฐกิจและตลาดในรอบปท่ีผานมา  

ในชวงเดือนสิงหาคม 2556 ถึงมกราคม 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวขึ้นลงอยางผันผวน เน่ืองมาจากปจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ โดยปจจัยภายนอก ไดแก ความกังวลตอสถานการณการจูโจมในซีเรีย และความกังวลเก่ียวกับการลด
มาตรการ QE ของสหรัฐฯ นอกจากน้ี ตัวเลขเศรษฐกิจของไทยที่ออกมาออนแอยังเปนอีกหน่ึงปจจัยที่กดดันตลาดหุนไทย โดยตัวเลข
จีดีพีไตรมาสที่ 2/2556 ไดถูกประกาศออกมาตํ่ากวาที่ตลาดคาดการณ โดยหดตัว 0.3% เมื่อปรับคาตามฤดูกาล ซึ่งการหดตัวครั้งน้ี
สงผลใหเศรษฐกิจไทยเขาสูสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิค หลังจากที่จีดีพีหดตัวสองไตรมาสติดตอกัน  

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ดัชนีหุนไทยปรับตัวลงจากแรงเทขายของนักลงทุนตางชาติ โดยคิดเปนการขายสุทธิมากกวา 4.8 
หมื่นลาน ถือเปนการขายสุทธิที่มากที่สุดนับจากเดือนกรกฎาคม 2556 โดยหุนสวนใหญที่ถือโดยนักลงทุนตางชาติ อาทิหุนใน
กลุมอสังหาริมทรัพย โทรคมนาคม และธนาคาร เปนกลุมที่ปรับลดลงมากกวาตลาด นอกจากน้ี ยังมีแรงกดดันจากปญหา
การเมืองภายในประเทศจากสถานการณการปดกรุงเทพฯ ของผูชุมนุมตอตานรัฐบาล สงผลใหดัชนีตลาดหุนไทยปดตลาด
ลดลงอยางตอเน่ืองที่ 1,298.71 จุด ในเดือนธันวาคมและปรับตัวลดลง 7.73% เมื่อเทียบกับตนป 

ในเดือนมกราคม 2557 ตลาดหุนไทยยังคงปดตลาดลดลงที่ 1,274.28 จุด จากปญหาการเมือง โดยเริ่มตนปดวยการปรับลดลง
อยางรุนแรงในวันที่ 3 มกราคม ซึ่งเปนจุดตํ่าที่สุดของดัชนีนับจากเดือนกันยายน 2555 กอนจะปรับตัวเปนขาขึ้นในระหวาง
เดือน และในชวงต้ังแตเดือนกุมภาพันธ จนถึงเดือนมิถุนายน 2557 ดัชนีหุนไทยเริ่มมีการปรับตัวขึ้นในกรอบแคบดวยปริมาณ
การซื้อขายที่เบาบาง โดยตลาดยังคงไดรับอิทธิพลจากสถานการณการเมืองของไทย และไดรับแรงกดดันจากการออนตัวลง
ของตลาดอื่นในภูมิภาค นอกจากน้ี ยังถูกจํากัดดวยความออนแอของตลาดหุนในภูมิภาคจากเหตุการณความตึงเครียดในยูเครน
และความกังวลตอแนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งเศรษฐกิจของจีน อยางไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม 
2557 ดัชนีตลาดหุนไทยสามารถปดตลาดที่ระดับ 1,502.39 จุด สงผลใหผลตอบแทนนับต้ังแตตนป 2557 เพ่ิมขึ้นเปน 15.7% 
สวนหุนกลุมที่ถูกผลักดันเปนหลักในเดือนกรกฎาคม ไดแก หุนที่เก่ียวของกับการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะหุนใน
กลุมอสังหาฯ และรับเหมากอสรางซึ่งไดรับประโยชนจากการเสนอแผนการลงทุนในระบบรางและถนนจากทางคสช. ในทาง
ตรงกันขาม หุนในกลุมสื่อสารกลับเปนฝายถูกเทขายอยางหนัก ซึ่งเปนผลจากความกังวลตอการเลื่อนการประมูลคล่ืนความถ่ี 
ทั้งน้ี ในชวงสัปดาหสุดทายของเดือนกรกฎาคม ดวยการเทขายทํากําไรโดยปราศจากแรงซื้อสนับสนุนสงผลใหดัชนีปรับตัวลง
แรงและปดสิ้นเดือนที่ระดับใกล 1,500 จุด โดยนักลงทุนสถาบันภายในประเทศเปนฝายที่ขายทํากําไรเปนหลัก 

ดานเศรษฐกิจไทย ตัวเลขเศรษฐกิจชะลอตัวลงอยางตอเน่ืองต้ังแตไตรมาส 4 /2556 จากปญหาความตึงเครียดทางการเมืองไทย         
จนมาถึงในเดือนพฤษภาคม 2557 จึงเริ่มแสดงถึงสัญญาณของการฟนตัวเล็กนอยภายหลังจากการรัฐประหาร โดยในเดือนพฤษภาคม 
2557 น้ัน  ตัวเลขการบริโภคภายในประเทศปรับตัวขึ้น 0.5% MoM ในขณะที่แนวโนมของภาคธุรกิจปรับตัวขึ้นเชนกัน โดยดัชนีการ
ลงทุนภาคเอกชนปรับขึ้น 0.6% MoM และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับขึ้น 1.1% MoM สะทอนใหเห็นถึงการฟนตัวของความ
ตองการภายในประเทศท่ีเริ่มปรับขึ้น สําหรับตัวเลขนักทองเที่ยวแสดงใหเห็นการฟนตัวอยางตอเน่ืองหลังจากที่สถานการณการ
เมืองไทยคลี่คลาย ตัวเลขการสงออกยังคงฟนตัวอยางเช่ืองชา โดยหดตัวลงเล็กนอยในเดือนกรกฎาคม 2557 ในขณะที่การนําเขาคงตัว 



 

4 

ในสวนของตลาดหุนโลกน้ัน แมวาตลาดหุนโลกจะถูกจํากัดโดยสถานการณความตึงเครียดทั้งในยูเครนและอิรัก แตดัชนี S&P500 
และดาวโจนสตางปรับตัวขึ้นทําจุดสูงสุดใหมไดอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม ในชวงทายเดือนกรกฎาคม 2557 ความกังวลตอ
เศรษฐกิจในยุโรปและการผิดนัดชําระหน้ีของอารเจนตินา กลับสงผลใหดัชนี S&P500 และดาวโจนส ปรับตัวลดลงอยางรุนแรง แม
ตัวเลขจีดีพีของสหรัฐฯ ในไตรมาส 2/2557 ที่ออกมาจะเติบโตอยางแข็งแกรงที่ 4% ก็ตาม เชนเดียวกับหุนในยุโรปที่ปรับตัวลดลง
ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2557 ซึ่งยังคงไดรับแรงกดดันจากมาตรการควํ่าบาตรเพ่ิมเติมตอรัสเซียและผลประกอบการของบริษัทใหญใน
ยุโรป 

ทั้งน้ี บลจ. แมนูไลฟคาดวา ดัชนีหุนไทยจะยังคงผันผวน และอาจอยูในชวงพักฐานไปอีกระยะ อยางไรก็ตาม เรายังคงมีมุมมองที่เปน
บวกตอเศรษฐกิจไทยจากการสนับสนุนการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานและการฟนตัวของการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะเปนปจจัยใน
เชิงบวกใหแกตลาดหุนไดในระยะกลางถึงระยะยาว 
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิต้ี ปนผล (MS-EQ DIV) 

นโยบายการลงทุน 

เนนลงทุนในหุนสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยคํานึงถึงราคาและมูลคาที่เหมาะสม ปจจัยพ้ืนฐาน 
แนวโนมการเติบโตทางธุรกิจ ประวัติการจายเงินปนผลรวมถึงแนวโนมการจายเงินปนผลของหลักทรัพยน้ันๆ กองทุนจะมีการ
กระจายการลงทุนเพ่ือกระจายความเสี่ยงซึ่งมีสัดสวนการลงทุนโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน สําหรับการลงทุนในสวนที่เหลือจะถูกนําไปลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบให
กองทุนลงทุนได 

นโยบายการจายปนผล 

กองทุนมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยจะพิจารณาจายในอัตราไมนอยกวารอยละ 
70 จากกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิ ซึ่งประกอบดวยกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง (realized gain) และกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 
(unrealized gain) หรือจากการเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 
 
 

ระดับความเสี่ยง 
 
 

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 อิควิต้ี ปนผล 
 

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิต้ี ปนผล 
อันมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูจัดต้ังและจัดการกองทุนไดปฏิบัติหนาที่ดูแล
ผลประโยชนกองทุนรวมดังกลาว สําหรับระยะเวลารอบปบัญชีต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 แลวน้ัน 
 

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 
กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิต้ี ปนผล โดยถูกตองตามที่ควรตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวในโครงการจัดการที่ไดรับ
อนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 
 
 

       ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 
 
 

       (ณิชมน ขจิตสุวรรณ) 
           Vice President 

   ผูดูแลผลประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 
ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
15 สิงหาคม 2557 
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ผลการดําเนินงาน 

 กราฟแสดงผลการดําเนินงานยอนหลัง  
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ผลตอบแทนของกองทุน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 

มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ138,509,516.72 บาท   มูลคาหนวยลงทุน  10.9024 บาทตอหนวยลงทุน  

อัตราผลตอบแทนยอนหลัง (%) ชื่อกองทุน /  
เกณฑมาตรฐาน 3 เดือน 6 เดือน 1 ป 3 ป ต้ังแตตนป ต้ังแตจัดต้ัง 1 

MS- EQ DIV 10.61 23.70 9.02 57.00 22.78 179.11 

เกณฑมาตรฐาน  2 8.44 19.33 3.08 30.20 17.03 119.64 

เกณฑมาตรฐาน 3 9.64 21.15 4.55 36.20 18.88 134.99 

ที่มา : Morningstar  

หมายเหตุ :   1   ผลตอบแทนต้ังแตวันที่จัดต้ังกองทุน (28 ส.ค. 52 - 25 ก.ค. 57) 

2   ดัชนี  SET 50  
3  ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดําเนินงานของกองทุนกอน
ตัดสินใจลงทุน 
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ประวัติการจายเงินปนผล (ขอมูล ณ 31 กรกฎาคม 2557) 

 

คร้ังท่ี วันท่ีปดสมุดทะเบียน วันท่ีจายเงินปนผล อัตราเงินปนผล  (บาท/หนวย) 
1 16 ก.ย. 52 23 ก.ย. 52 0.70 
2 18 ม.ค. 53 25 ม.ค. 53 0.55 
3 25 มี.ค. 53 1 เม.ย. 53 0.70 
4 11 ส.ค. 53 20 ส.ค. 53 0.70 
5 29 ก.ย. 53 7 ต.ค.53 0.70 
6 12 ม.ค. 54  20 ม.ค. 54 0.90 
7 26 เม.ย. 54 6 พ.ค. 54 0.70 
8 15 มี.ค. 55 22 มี.ค. 55 1.25 
9 15 มิ.ย. 55 22 มิ.ย. 55 0.40 
10 14 ก.ย. 55 21 ก.ย. 55 0.60 
11 14 ธ.ค. 55 21 ธ.ค. 55 0.65 
12 15 มี.ค. 56 22 มี.ค. 56 1.20 
13 14 มิ.ย. 56 21 มิ.ย. 56 0.50 
14 13 ก.ย. 56 20 ก.ย. 56 0.20 
15 15 พ.ค. 57 22 พ.ค. 57 0.40 
16 17 ก.ค. 57 24 ก.ค. 57 0.30 

รวมเงินปนผล 10.45 
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิต้ี ปนผล 
คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 

รอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม * 
(fund's direct expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

รอยละของมูลคา 
ทรัพยสินสุทธิ 

คาธรรมเนียมการจัดการ (management fee)  2,034.85 1.61 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (trustee fee)  47.48 0.04 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)  81.39 0.06 
คาที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)  ไมมี ไมมี 
คาธรรมเนียมผูสอบบัญชี 101.62 0.08 
คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย
ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

22.99 0.02 

คาประกาศหนังสือพิมพ / ประกาศ NAV 45.18 0.04 
คาอากรแสตมปและคาไปรษณียากร 3.12 0.00 
คาจัดทํารายงานประจําป 2.45 0.00 
คาธรรมเนียมธนาคาร 0.83 0.00 
คาธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย (Securities Transfer fee) 1.12 0.00 
 รวมคาใชจายทั้งหมด **  2,340.93 1.85 

หมายเหตุ :  *  คาใชจายดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
 **  ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลกัทรัพย 

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
ของรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

ลําดับ ชื่อบริษัทนายหนา คานายหนา 
(พันบาท) 

อัตราสวนคานายหนา 
แตละรายตอ 

คานายหนาท้ังหมด 
1 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 92.34 21.11 % 
2 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 91.54 20.94 % 
3 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 84.64 19.36 % 
4 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 51.09 11.69 % 
5 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 47.44 10.85 % 
6 บริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 23.05 5.27 % 
7 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 22.91 5.24 % 
8 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 18.39 4.21 % 
9 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 5.81 1.33 % 

 รวมคาใชจายท้ังหมด 437.21 100.00 % 
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รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงินและการกอภาระผูกพัน 

รายงานการลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินอ่ืน 
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 
(พันหนวย) 

มูลคาตาม 
ราคาตลาด 
(พันบาท) 

รอยละของ 
NAV 

เงินฝากในธนาคารพาณิชย หรือธนาคารอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น    

          เงินฝากออมทรัพย    
               Citibank NA.  572.62 0.43 
               Bank of China  0.51 0.00 
หุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน    

     หุนสามัญ    

          ธนาคาร    
               ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 41.10 8,014.50 5.96 
               ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 35.40 7,398.60 5.50 
               ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 162.00 3,483.00 2.59 
               ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 38.40 6,835.20 5.08 
               ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 568.80 1,615.39 1.20 
          พาณิชย    
               บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 136.50 6,313.13 4.69 
          วัสดุกอสราง    
               บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน) 14.80 6,423.20 4.78 
          บริการรับเหมากอสราง    
               บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 44.03 1,100.68 0.82 
               บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 87.24 2,076.36 1.54 
          พลังงานและสาธารณูปโภค    
               บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 42.10 1,305.10 0.97 
               บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 4.80 700.80 0.52 
               บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 37.70 12,026.30 8.94 
               บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 56.27 9,144.53 6.80 
               บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 189.00 2,268.00 1.69 
          เงินทุนและหลักทรัพย    
               บริษัท ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร 1979 จํากัด (มหาชน) 182.20 3,662.22 2.72 
          อาหารและเครื่องดื่ม    
               บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 188.70 5,047.73 3.75 
               บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด (มหาชน) 140.40 3,685.50 2.74 
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินอ่ืน (ตอ) 
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 
(พันหนวย) 

มูลคาตาม 
ราคาตลาด 
(พันบาท) 

รอยละของ 
NAV 

          การแพทย    
               บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน) 347.90 5,914.30 4.40 
          เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
               บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 35.00 7,280.00 5.41 
               บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 60.60 4,151.10 3.09 
               บริษัท จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 168.20 1,261.50 0.94 
               บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน) 441.80 1,502.12 1.12 
               บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 56.50 2,005.75 1.49 
          ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ    
               บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  72.67 4,778.25 3.55 
          พัฒนาอสังหาริมทรัพย    
               บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 18.10 864.28 0.64 
               บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 149.70 1,414.67 1.05 
               บริษัท ควอลิต้ีเฮาส จํากัด (มหาชน) 342.50 1,349.45 1.00 
               บริษัท แสนสิร ิจํากัด (มหาชน)  905.10 1,828.30 1.36 
               บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  39.60 1,366.20 1.02 
          การทองเท่ียวและสันทนาการ    
               บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 77.80 2,975.85 2.21 
          ขนสงและโลจิสติกส    
               บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 21.80 4,665.20 3.47 
               บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 564.93 4,961.60 3.69 
          เงินฝากออมทรัพย    
               ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ กรุงเทพฯ  5,493.89 4.09 
สินทรัพยอ่ืน และหน้ีสินอ่ืน    
          สินทรัพยอื่น  2,098.95 1.56 
          หน้ีสินอื่น  1,095.58 0.81 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 5,271.64 134,489.17 100.00 
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รายงานชื่อบุคคลที่เก่ียวของและขอมูลการทําธุรกรรมที่เก่ียวของกับกองทุน (ขอมูล ณ กรกฎาคม 2557) 
 

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 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 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 
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รายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน 
 

ในชวงเวลาต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ไมพบวากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหน่ึงไมเปนไปตาม
นโยบายการลงทุน 

 
 

การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3   
 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557)กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิต้ี ปนผล (MS-EQ DIV) มีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3  โดย
กลุมบุคคลใดบุคคลหน่ึง จํานวน 2 กลุม ดังน้ี 

• กลุมที่ 1 ถือรอยละ 39.22 

• กลุมที่ 2 ถือรอยละ 34.08 
 
 

แนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียง 
 

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

 
 

รายชื่อผูจัดการกองทุนรวม  
 

ชื่อ-นามสุกล ชื่อกองทุนท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการ 

นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิต้ี ปนผล 
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิต้ี ปนผล 
รายงาน และ งบการเงิน 
31 กรกฎาคม 2557 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิต้ี ปนผล 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิต้ี ปนผล ซึ่งประกอบดวยงบดุล            
และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสดและขอมูลและอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันรวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารกองทุนเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อให
สามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการ
แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและ      
การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ ้นอยู กับดุลยพินิจของผูสอบบัญชีซึ ่งรวมถึง             
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับ   
การจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม  
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ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลง
สินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสดและขอมูลและอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของกองทุนเปด 
แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิต้ี ปนผล โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 

รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
กรุงเทพฯ: 26 กันยายน 2557 



กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิต้ี ปนผล
งบดุล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 31 กรกฎาคม 2557:  
   105,493,754 บาท และ 31 กรกฎาคม 2556: 97,881,295 บาท) 127,859,954        119,671,412        
เงินฝากธนาคาร 7 5,493,892            7,533,489            
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 2,097,262            1,081,317            
ลูกหน้ีจากดอกเบี้ยและเงินปนผล 132,356               31,715                 
สินทรัพยอ่ืน 1,286                   867                      
รวมสินทรัพย 135,584,750        128,318,800        
หน้ีสิน
เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน 575,959               1,302,508            
เจาหน้ีอ่ืน 6,274                   -                          
คาใชจายคางจาย 10 304,391               282,624               
หน้ีสินอ่ืน 208,953               6,772                   
รวมหน้ีสิน 1,095,577            1,591,904            
สินทรัพยสุทธิ 134,489,173        126,726,896        
สินทรัพยสุทธิ
ทุนจดทะเบียน
   หนวยลงทุน 200,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท 2,000,000,000     2,000,000,000     
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
   หนวยลงทุน 12,749,490.8039 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท
   (31 กรกฎาคม 2556: 12,139,748.3903 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) 10 127,494,908        121,397,484        
กําไรสะสม 8 3,809,844            2,552,578            
บัญชีปรับสมดุล 3,184,421            2,776,834            
สินทรัพยสุทธิ 134,489,173        126,726,896        

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 10.5485 10.4389
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวทั้งหมด (หนวย) 10 12,749,490.8039 12,139,748.3903

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิต้ี ปนผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ช่ือยอ อัตรา  มูลคา รอยละของมูลคา อัตรา  มูลคา รอยละของมูลคา

หลักทรัพย ดอกเบ้ีย จํานวนหุน ยุติธรรม เงินลงทุน ดอกเบ้ีย จํานวนหุน ยุติธรรม เงินลงทุน

(%)  (หุน)  (บาท) (%) (%)  (หุน)  (บาท) (%)

หุนจดทะเบียน

อาหารและเคร่ืองดื่ม 8,733,225         6.83                  -                        -                        

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) CPF 188,700            5,047,725         3.95                  -                        -                        -                        

บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด (มหาชน) ICHI 140,400            3,685,500         2.88                  -                        -                        -                        

ธนาคาร 27,346,692       21.39                24,342,846       20.34                

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BBL 41,400              8,014,500         6.27                  25,000              5,125,000         4.28                  

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) KBANK 35,400              7,398,600         5.79                  42,200              7,701,500         6.44                  

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) SCB 38,400              6,835,200         5.35                  36,100              5,721,850         4.78                  

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTB 162,000            3,483,000         2.72                  142,800            2,527,560         2.11                  

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) TMB 568,800            1,615,392         1.26                  940,400            2,200,536         1.84                  

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) KKP -                        -                        -                        24,800              1,066,400         0.89                  

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 4,778,250         3.74                  4,730,418         3.95                  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) PTTGC 72,673              4,778,250         3.74                  71,673              4,730,418         3.95                  

วัสดุกอสราง 6,423,200         5.02                  7,557,000         6.31                  

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) SCC 14,800              6,423,200         5.02                  16,500              7,557,000         6.31                  

บริการรับเหมากอสราง 3,177,035         2.48                  4,554,631         3.81                  

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคช่ัน

   จํากัด (มหาชน) STEC 87,242              2,076,360         1.62                  172,842            3,335,851         2.79                  

บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) CK 44,027              1,100,675         0.86                  66,600              1,218,780         1.02                  

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 6,822,892         5.34                  7,151,613         5.97                  

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) SIRI 905,100            1,828,302         1.43                  -                    -                        -                        

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) LH 149,700            1,414,665         1.11                  -                    -                        -                        

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) WHA 39,600              1,366,200         1.07                  -                    -                        -                        

บริษัท ควอลิต้ีเฮาส จํากัด (มหาชน) QH 342,500            1,349,450         1.06                  1,071,058         2,913,278         2.43                  

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN 18,100              864,275            0.67                  -                        -                        -                        

บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) GLAND -                        -                        -                        537,700            1,666,870         1.39                  

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) SPALI -                        -                        -                        68,400              1,060,200         0.89                  

บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) AP -                        -                        -                        144,000            842,400            0.70                  

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) TICON -                        -                        -                        27,600              549,240            0.46                  

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) SRICHA -                        -                        -                        3,300                119,625            0.10                  

เงินทุนและหลักทรัพย 3,662,220         2.86                  -                        -                        

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร 1979 จํากัด (มหาชน) SAWAD 182,200            3,662,220         2.86                  -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ช่ือหลักทรัพย

2557 2556
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิต้ี ปนผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ)

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ช่ือยอ อัตรา  มูลคา รอยละของมูลคา อัตรา  มูลคา รอยละของมูลคา

ช่ือหลักทรัพย หลักทรัพย ดอกเบ้ีย  จํานวนหุน  ยุติธรรม เงินลงทุน ดอกเบ้ีย  จํานวนหุน  ยุติธรรม เงินลงทุน

(%)  (หุน)  (บาท) (%) (%)  (หุน)  (บาท) (%)

พลังงานและสาธารณูปโภค 25,444,725       19.90                19,624,044       16.40                

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT 37,700              12,026,300       9.41                  36,300              12,015,300       10.04                

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) PTTEP 56,274              9,144,525         7.15                  48,774              7,608,744         6.36                  

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) TTW 189,000            2,268,000         1.77                  -                        -                        -                        

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) BANPU 42,100              1,305,100         1.02                  -                        -                        -                        

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) EGCO 4,800                700,800            0.55                  -                        -                        -                        

พาณิชย 6,313,125         4.93                  5,516,000         4.61                  

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) CPALL 136,500            6,313,125         4.93                  157,600            5,516,000         4.61                  

ขนสงและโลจิสติกส 9,495,334         7.43                  14,362,193       12.01                

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) BTS 564,928            4,830,134         3.78                  674,628            5,363,293         4.48                  

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 21,800              4,665,200         3.65                  24,100              4,289,800         3.58                  

บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BECL -                        -                        -                        71,800              2,620,700         2.20                  

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) THAI -                        -                        -                        92,000              2,088,400         1.75                  

การแพทย 5,914,300         4.63                  5,098,200         4.26                  

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) BGH 347,900            5,914,300         4.63                  34,800              5,098,200         4.26                  

การทองเท่ียวและสันทนาการ 2,975,850         2.33                  1,954,150         1.63                  

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) CENTEL 77,800              2,975,850         2.33                  64,600              1,954,150         1.63                  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 16,200,470       12.67                24,213,640       20.24                

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ADVANC 35,000              7,280,000         5.69                  42,100              11,998,500       10.03                

บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)  60,600              4,151,100         3.25                  82,500              7,177,500         6.00                  

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) THCOM 56,500              2,005,750         1.57                  -                        -                        -                        

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน) SIM 441,800            1,502,120         1.17                  -                        -                        -                        

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) JAS 168,200            1,261,500         0.99                  -                        -                        -                        

บริษัท สามารถคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) SAMART -                        -                        -                        206,400            3,900,960         3.26                  

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) SYMC -                        -                        -                        72,400              1,136,680         0.95                  

รวมหุนจดทะเบียน 127,287,318      99.55                119,104,734      99.53                

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ - ออมทรัพย 1.00                  572,132            0.45                  1.00                  566,678            0.47                  

ธนาคารแหงประเทศจีน จํากัด สาขากรุงเทพฯ - ออมทรัพย 0.85                  504                   -                        -                        -                        

รวมเงินฝากธนาคาร 572,636            0.45                  566,678            0.47                  

ยอดรวมเงินลงทุน 127,859,954      100.00              119,671,412      100.00              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

2557 2556
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิต้ี ปนผล
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2557 2556

รายไดจากการลงทุน
รายไดเงินปนผล 4,551,820            4,028,758            
รายไดดอกเบ้ีย 10,597                 13,041                 
รวมรายได 4,562,417            4,041,799            
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ 6.1, 10 2,034,852            2,018,693            
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 6.1 47,480                 47,103                 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน 6.1 81,394                 80,748                 
คาใชจายในการดําเนินการ 6.2 177,213               171,832               
รวมคาใชจาย 2,340,939            2,318,376            
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 2,221,478            1,723,423            
รายการกําไรที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 9,649,289            25,546,732          
รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 576,082               1,947,958            
รวมรายการกําไรที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 10,225,371          27,494,690          
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 12,446,849          29,218,113          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิต้ี ปนผล
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2557 2556

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 2,221,478            1,723,423            
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 9,649,289            25,546,732          
รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 576,082               1,947,958            
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 12,446,849          29,218,113          
การเพ่ิมขึ้นของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป
   จํานวน 1,276,154.7381 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท 
   (2556: 1,668,787.7889 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) 12,761,547          16,687,878          
หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป
   จํานวน 666,412.3245 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท 
   (2556: 123,653.8041 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) (6,664,123)          (1,236,538)          
หนวยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นสุทธิในระหวางป
   จํานวน 609,742.4136 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท 
   (2556: 1,545,133.9848 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) 6,097,424            15,451,340          
แบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน 9 (11,189,583)        (32,797,619)        
บวก: การเปล่ียนแปลงของบัญชีปรับสมดุล 407,587               2,050,130            
การลดลงสุทธิของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน (4,684,572)          (15,296,149)        
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 7,762,277            13,921,964          
สินทรัพยสุทธิตนป 126,726,896        112,804,932        
สินทรัพยสุทธิปลายป 134,489,173        126,726,896        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิต้ี ปนผล
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 12,446,849          29,218,113          
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
   ใหเปนเงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
      การซื้อเงินลงทุน (108,727,459)      (109,459,857)      
      การขายเงินลงทุน 110,754,288        127,443,390        
      การขายเงนิลงทุนสุทธิ 2,026,829            17,983,533          
      ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (1,015,945)          77,352                 
      ลูกหน้ีจากดอกเบี้ยและเงินปนผล (เพิ่มขึ้น) ลดลง (100,641)             11,381                 
      สินทรัพยอ่ืนเพิ่มขึ้น (419)                    (867)                    
      เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุนลดลง (726,549)             (578,516)             
      เจาหน้ีอ่ืนเพิ่มขึ้น 6,274                   -                          
      คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น 21,767                 76,602                 
      หน้ีสินอ่ืนเพิ่มขึ้น 202,181               44                        
      รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (9,639,289)          (25,546,732)        
      รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (576,082)             (1,947,958)          
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,644,975            19,292,952          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การขายหนวยลงทุน 13,390,813          18,908,929          
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน (6,885,802)          (1,407,459)          
แบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน 9 (11,189,583)        (32,797,619)        
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,684,572)          (15,296,149)        
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (2,039,597)          3,996,803            
เงินฝากธนาคารตนป 7,533,489            3,536,686            
เงินฝากธนาคารปลายป 7 5,493,892            7,533,489            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 กรกฎาคม 2557 2556 2555 และ 2554 และ 
สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันที ่28 สิงหาคม 2552 ถึงวันที ่31 กรกฎาคม 2553

(หนวย: บาท)
สําหรับ

รอบระยะเวลา
ตั้งแตวันท่ี

28 สิงหาคม 2552
ถึงวันท่ี 

31 กรกฎาคม
2557 2556 2555 2554 2553

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาสินทรัพยสุทธิตนงวด 10.44                  10.65                  11.31                  10.92                  -                          
รายไดจากกิจกรรมลงทุน 
   รายไดจากการลงทุนสุทธิ 0.18                    0.16                    0.20                    0.17                    0.13                    
   รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 0.78                    2.40                    0.87                    1.83                    1.52                    
   รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 0.05                    0.18                    (0.08)                   1.39                    1.22                    
รายไดจากกิจกรรมลงทุนท้ังส้ิน 1.01                    2.74                    0.99                    3.39                    2.87                    
มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายเริ่มแรก -                          -                          -                          -                          10.00                  

หัก: การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน (1) (0.90)                   (2.95)                   (1.65)                   (3.00)                   (1.95)                   
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด 10.55                  10.44                  10.65                  11.31                  10.92                  

อัตราสวนของการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานตอ
   มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางงวด (%) 9.82                    23.22                  9.76                    31.12                  28.09                  

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเติมที่สําคัญ
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด (บาท) 134,489,173       126,726,896       112,804,932       114,254,841       83,752,058         
อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางงวด (%) 1.85                    1.84                    1.83                    1.76                    1.80                    
อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอ
   มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางงวด (%) 3.60                    3.21                    3.83                    3.27                    3.10                    
อัตราสวนของจํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซ้ือขายเงินลงทุน

   ระหวางงวดตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางงวด (%) (2) 165.53                163.61                192.88                248.43                367.49                
มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางงวด (บาท) 126,767,807       125,838,088       108,124,445       96,737,157         70,274,713         

ขอมูลเพ่ิมเติม
(1) การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน ไดแก เงินปนผลตอหนวย ซ่ึงคํานวณจากจํานวนหนวยลงทุน ณ วันท่ีปดสมุดทะเบียน เน่ืองจากเปนวันท่ีผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับ
     ปนผล
(2) จํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซ้ือขายเงินลงทุนคํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักดวยมูลคาเงินลงทุนแตละประเภทคงเหลือ ณ วันส้ินงวดโดยไมรวมเงินฝากธนาคาร
     และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน และตองเปนรายการซ้ือหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง ดังน้ัน การซ้ือเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนจึงไมตอง
     นํามารวมคํานวณ 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิต้ี ปนผล
ขอมูลและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิตี้ ปนผล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556 

1. ขอมูลกองทุนฯ 

 กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิต้ี ปนผล (“กองทุนฯ”) เปนกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหนวยลงทุนท่ี
มีการกระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) กําหนดสําหรับกองทุนท่ัวไป โดยไมมีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของกองทุนฯ กองทุนฯ
มีนโยบายท่ีจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 12 คร้ัง โดยจะพิจารณาจายในอัตราไมนอย
กวารอยละ 70 จากกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิซ่ึงประกอบดวยกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจริงและกําไรสุทธิท่ียังไม
เกิดข้ึนจริงหรือจากการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานตามท่ีบริษัทจัดการฯเห็นสมควร ท้ังนี้ 
การจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานอาจไมรวมถึงกําไร
สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจริงก็ได กองทุนฯจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2552 โดยมีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมท้ังส้ิน 2,000 ลานบาท กองทุนฯมี
วัตถุประสงคท่ีจะระดมเงินทุนจากผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและ/หรือสถาบันท่ัวไปทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวในหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ สําหรับการลงทุนใน
สวนท่ีเหลือจะถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพยหรือสินทรัพยอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบใหลงทุนได โดยกองทุนฯจะไมลงทุนในหรือมีไวซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนา
และตราสารหนี้ท่ีมีการจายผลตอบแทนอางอิงกับตัวแปร 

 กองทุนฯบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทจัดการฯ”) 
โดยมีธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯเปนผูดูแลผลประโยชนและมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) เปนนายทะเบียนหนวยลงทุน 

 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556 ผูถือหนวยลงทุนรายใหญของกองทุนฯ ไดแก บริษัท แมนูไลฟ 
ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซ่ึงถือหนวยลงทุนในอัตรารอยละ 39.22 และ 41.19 ตามลําดับ 
ของทุนท่ีจําหนายแลว 
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2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

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

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีกองทุนฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม 

 มาตรฐานการบัญชีท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในปบัญชีปจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับใชในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 มาตรฐานการบัญชีท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในปบัญชีปจจุบัน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 
ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน                            

เงินตราตางประเทศ 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 15 สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
ฉบับท่ี 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับท่ี 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับท่ี 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ

หนี้สินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
ฉบับท่ี 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
ฉบับท่ี 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอม 
ฉบับท่ี 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
ฉบับท่ี 17 การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 
ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

 บริษัทจัดการฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตน ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของกองทุนฯหรือไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ และงบการเงินของกองทุนฯไดจัดทํา
ข้ึนตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง การบัญชีสําหรับกิจการท่ี
ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน 

3.2 มาตรฐานการบัญชีท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต 

  วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับท่ี 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 

บริษัทจัดการฯไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตนจะไมมีผลกระทบตอ
งบการเงินของกองทุนฯสําหรับปท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช เนื่องจากไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกองทุนฯ  
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4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1  การรับรูรายไดและคาใชจาย 

  รายไดเงินปนผลถือเปนรายไดเม่ือสิทธิในการไดรับเงินปนผลเกิดข้ึน   

  รายไดดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

  กําไรขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

        คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 

4.2  การวัดคาเงินลงทุน 

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

 เงินลงทุนในตราสารทุน 

  เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาดท่ีมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับแสดงตามมูลคายุติธรรม
โดยใชราคาซ้ือขายคร้ังลาสุดของวันท่ีวัดคาเงินลงทุน  

 เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

  เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารใชมูลคาเงินตนบวกดอกเบ้ียคางรับจนถึงวันท่ีวัดคาเงินลงทุนในการกําหนด
มูลคายุติธรรม ซ่ึงไดแสดงดอกเบ้ียคางรับไวใน “ลูกหนี้จากดอกเบ้ียและเงินปนผล” ในงบดุล 

4.3 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในสวนไดเสียของกองทุนฯ
ต้ังแตรอยละ 10 ของสวนไดเสียท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือฝายบริหาร 
ซ่ึงประกอบดวยบุคคลท่ีรับผิดชอบในการจัดการกองทุนฯหรือมีหนาท่ีกําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให
กองทุนฯบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว ท้ังนี้ รวมท้ังคูสมรสหรือบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของฝายบริหาร 

  นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมกองทุนฯ 
หรืออยูภายใตอํานาจควบคุมของกองทุนฯ หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของกองทุนฯ หรืออยูภายใต
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของกองทุนฯ 
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4.4  การแบงปนสวนทุน 

 กองทุนฯบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันท่ีปดสมุดทะเบียนเพื่อประกาศจายเงินปนผล 

4.5 บัญชีปรับสมดุล 

 สวนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหนวยลงทุนซ่ึงเทากับจํานวนตอหนวยของกําไรสะสมท่ียัง
ไมไดแบงสรร ณ วันท่ีเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล” 

4.6 ภาษีเงินได 

กองทุนฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากกองทุนฯไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย 

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
สินทรัพยสุทธิในแตละวันเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียมเปนรายวัน แตจะเรียกเก็บจากกองทุนฯเปน
รายเดือน ท้ังนี้ อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  
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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) คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนฯซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนฯเม่ือมีคาใชจายเกิดข้ึนตามจาย
จริง โดยทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนฯเฉล่ียเทากันเปนรายวันตามระยะเวลาท่ีจะ
ไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้นหรือในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดคาใชจายดังกลาว เชน คาใชจายดาน
โฆษณาประชาสัมพันธ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ คาไปรษณียากร เปนตน ท้ังนี้
คาใชจายดงักลาวรวมกันไมเกินอัตรารอยละ 1.0 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนฯ 

7. เงินฝากธนาคาร 

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

  31 กรกฎาคม 31 กรกฎาคม 

  2557 2556 2557 2556 

      
ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ ออมทรัพย 5,493,892 7,533,489 0.10 0.10 

รวม  5,493,892 7,533,489   
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8. กําไรสะสม 

(หนวย: บาท) 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 
  2557 2556 

   
รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม 6,262,601 4,539,178 
กําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 61,569,736 36,023,004 
กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 21,790,117 19,842,159 
การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุนสะสม (87,069,876) (54,272,257) 
กําไรสะสมตนป 2,552,578 6,132,084 
บวก: การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน   
 ในระหวางป 12,446,849 29,218,113 
การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (11,189,583) (32,797,619) 
กําไรสะสมปลายป 3,809,844 2,552,578 

9. การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน 

 เงินปนผลที่ประกาศจายในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: บาท) 
  อัตราเงินปนผลจาย 

วันท่ีอนุมัติจายเงินปนผล จํานวนเงินปนผล ตอหนวย 
20 กันยายน 2556 2,460,653 0.20 
22 พฤษภาคม 2557 4,935,214 0.40 
23 กรกฎาคม 2557 3,793,716 0.30 
รวมเงินปนผลจายป 2557 11,189,583 0.90 

 (หนวย: บาท) 
  อัตราเงินปนผลจาย 

วันท่ีอนุมัติจายเงินปนผล จํานวนเงินปนผล ตอหนวย 
14 กันยายน 2555 6,412,180 0.60 
14 ธันวาคม 2555 7,090,417 0.65 
15 มีนาคม 2556 13,297,201 1.20 
14 มิถุนายน 2556 5,997,821 0.50 
รวมเงินปนผลจายป 2556 32,797,619 2.95 
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10. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางป กองทุนฯมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันดังตอไปนี้ 
 (หนวย: บาท) 

 สําหรับปสิ้นสุด                       
วันที่ 31 กรกฎาคม 

 

 2557 2556 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแมนูไลฟ    

   (ประเทศไทย) จํากัด    
คาธรรมเนียมการจัดการ 2,034,852 2,018,693 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือช้ีชวน

และหมายเหตุ 6.1 

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

 31 กรกฎาคม 

 2557 2556 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด   
คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย(1) 186,637 177,481 

 (1) แสดงรวมอยูใน “คาใชจายคางจาย” ในงบดุล 

 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556 กิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีถือหนวยลงทุนของกองทุนฯมีดังนี้ 

(หนวย: หนวย) 
 31 กรกฎาคม 

 2557 2556 

   
บริษัท แมนูไลฟ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 5,000,000.0000 5,000,000.0000 

11. ขอมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

 ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556 กองทุนฯไดซ้ือขายเงินลงทุน (ไมรวมเงินลงทุนใน
เงินฝากธนาคารและต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีไมสามารถโอนเปล่ียนมือได) เปนจํานวนเงิน 209,836,499 บาท และ 
205,884,836 บาท ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตรารอยละ 165.53 และ รอยละ 163.61 ตามลําดับของมูลคา
สินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 
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12. เคร่ืองมือทางการเงิน 

12.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของกองทุนฯประกอบดวย เงินลงทุน เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้จากการขายเงิน
ลงทุน ลูกหนี้จากดอกเบ้ียและเงินปนผล เจาหนี้จากการซ้ือเงินลงทุนและเจาหนี้อ่ืน กองทุนฯมีความเส่ียงท่ี
เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมโดยการกระจาย
ประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะหฐานะของกิจการท่ีจะลงทุนและมีนโยบายการบริหารความเส่ียงในแต
ละดานดังนี้ 

 ความเสี่ยงดานเครดิต 

 กองทุนฯมีความเส่ียงดานเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึนจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไว
ในเคร่ืองมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนฯมีลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน ลูกหนี้จากดอกเบ้ียและเงินปนผลท่ี
เกิดจากการลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในหลักทรัพย ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจของกองทุนฯ ความ
เส่ียงดานเครดิตของกองทุนฯจึงอยูในระดับตํ่า 

 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

 กองทุนฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนใน              
เงินฝากธนาคาร อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตรา
ตลาด ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของกองทุนฯจึงอยูในระดับตํ่า  

 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556 สินทรัพยทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย
ไดดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 
 31 กรกฎาคม 2557 
 อัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 
 ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 
    (% ตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน     
เงินลงทุน 572,636 127,287,318 127,859,954 0.85, 1.00 
เงินฝากธนาคาร 5,493,892 - 5,493,892 0.10 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - 2,097,262 2,097,262 - 
ลูกหน้ีจากดอกเบี้ยและเงินปนผล - 132,356 132,356 - 
 6,066,528 129,516,936 135,583,464  
หน้ีสินทางการเงิน     
เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน - 575,959 575,959 - 
เจาหน้ีอื่น - 6,274 6,274 - 
 - 582,233 582,233  
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(หนวย: บาท) 
 31 กรกฎาคม 2556 
 อัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 
 ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 
    (% ตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน     
เงินลงทุน 566,678 119,104,734 119,671,412 1.00 
เงินฝากธนาคาร 7,533,489 - 7,533,489 0.10 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - 1,081,317 1,081,317 - 
ลูกหน้ีจากดอกเบี้ยและเงินปนผล - 31,715 31,715 - 
 8,100,167 120,217,766 128,317,933  
หน้ีสินทางการเงิน     
เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน - 1,302,508 1,302,508 - 
 - 1,302,508 1,302,508  

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

 ความเส่ียงดานสภาพคลองคือความเส่ียงท่ีกองทุนฯอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุน
ฯไมสามารถเปล่ียนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและ
ทันตอเวลาท่ีกองทุนฯจะตองนําไปชําระภาระผูกพันไดเม่ือครบกําหนด 

 กองทุนฯสามารถลดความเส่ียงดังกลาวไดในระดับหนึ่งโดยกองทุนฯจะพิจารณาถึงสภาพคลองของ
หลักทรัพย โดยหลักทรัพยท่ีจะลงทุนจะตองมีสภาพคลองเพียงพอ โดยพิจารณาจากมูลคาการซ้ือขายเฉล่ีย
ตอวันและอัตราการถือครองโดยผูถือหุนรายยอย 

 วันท่ีท่ีครบกําหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบดุล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556 มี
ดังนี้ 

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

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินลงทุน 127,287,318 572,636 - 127,859,954 
เงินฝากธนาคาร - 5,493,892 - 5,493,892 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - - 2,097,262 2,097,262 
ลูกหน้ีจากดอกเบี้ยและเงินปนผล - - 132,356 132,356 
 127,287,318 6,066,528 2,229,618 135,583,464 
หน้ีสินทางการเงิน     
เจาหน้ีจากการซื้อคืนเงินลงทุน - - 575,959 575,959 
เจาหน้ีอื่น - - 6,274 6,274 
 - - 582,233 582,233 
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(หนวย: บาท) 
 31 กรกฎาคม 2556 

 ไมไดกําหนด ระยะเวลาครบกําหนด  
 ระยะเวลา เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป รวม 

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินลงทุน 119,104,734 566,678 - 119,671,412 
เงินฝากธนาคาร - 7,533,489 - 7,533,489 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - - 1,081,317 1,081,317 
ลูกหน้ีจากดอกเบี้ยและเงินปนผล - - 31,715 31,715 

 119,104,734 8,100,167 1,113,032 128,317,933 
หน้ีสินทางการเงิน     
เจาหน้ีจากการซื้อคืนเงินลงทุน - - 1,302,508 1,302,508 

 - - 1,302,508 1,302,508 

ความเสี่ยงราคาตลาดของตราสารทุน 

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 

12.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสองฝายมี
ความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะท่ีไมมี
ความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรม
จะกําหนดจากราคาซ้ือขายลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ีเหมาะสม  
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 เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินของกองทุนฯสวนใหญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนท่ีแสดงมูลคายุติธรรมโดย
ถือตามราคาท่ีซ้ือขายลาสุดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนี้สินทางการเงินสวนใหญของกองทุน
ฯจัดอยูในประเภทระยะส้ัน ดังนั้น กองทุนฯเช่ือวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

13. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของกองทุนฯ คือ การจัดใหมีโครงสรางทางการเงินท่ี
เหมาะสมเพื่อใหสามารถใหผลตอบแทนตอผูถือหนวยลงทุนตามเง่ือนไขการจัดต้ังกองทุนฯ 

14. การจัดประเภทรายการใหม 

 กองทุนฯไดมีการจัดประเภทรายการใหมในสวนขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย) ในขอมูลและ
อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 2555 2554 และสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 28 สิงหาคม 2552 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2553 ดังท่ีแสดงในตารางตอไปนี้ ท้ังนี้การจัด
ประเภทใหมดังกลาวไมมีผลกระทบตอมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยและการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจาก
การดําเนินงานตามท่ีไดเคยรายงานไวแลว 

     (หนวย: บาท) 
 

สําหรับปส้ินสุดวันที่      
31 กรกฎาคม 2556 

สําหรับปส้ินสุดวันที่       
31 กรกฎาคม 2555 

สําหรับปส้ินสุดวันที่       
31 กรกฎาคม 2554 

สําหรับรอบระยะเวลา
ต้ังแตวันที่               

28 สิงหาคม 2552 ถึง       
วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 

 ตามที่จัด
ประเภท
ใหม 

ตามที่เคย
รายงานไว 

ตามที่จัด
ประเภท
ใหม 

ตามที่เคย
รายงานไว 

ตามที่จัด
ประเภท
ใหม 

ตามที่เคย
รายงานไว 

ตามที่จัด
ประเภท
ใหม 

ตามที่เคย
รายงานไว 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 
(ตอหนวย)          

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 0.16 0.14 0.20 0.20 0.17 0.14 0.13 0.12 
รายการกําไรสุทธิที่เกิดข้ึน
จากเงินลงทุน 2.40 2.11 0.87 0.88 1.83 1.61 1.52 1.36 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ที่ยังไมเกิดข้ึนจาก               
เงินลงทุน 0.18 0.16 (0.08) (0.08) 1.39 1.22 1.22 1.09 

การเปล่ียนแปลงของบัญชี
ปรับสมดุล - 0.33 - (0.01) - 0.42 - 0.30 

 2.74 2.74 0.99 0.99 3.39 3.39 2.87 2.87 

15. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทจัดการฯเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2557 
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