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สาสนจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท”) ขอนําสงรายงานประจําป รอบปบัญชีที่ 5 ของ
กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพ่ือการเลี้ยงชีพ (MS-FLEX RMF) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันที่  
1 ธันวาคม 2555 – 30 พฤศจิกายน 2556  

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมและธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 บริษัทมีมูลคาทรัพยสิน
สุทธิภายใตการจัดการรวมท้ังสิ้น 5,472,080,862.58 บาท   

ปจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใตการจัดการทั้งสิ้น 10 กองทุน ประกอบดวย 

กองทุนรวมหนวยลงทุนตางประเทศ 4 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 

กองทุนรวมหุนในประเทศ 3 กองทุน คือ 

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

กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน คือ 

• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค มันน่ี มารเก็ต 

และกองทุนรวมที่ไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษี 2 กองทุน คือ  

• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว 

• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพ่ือการเล้ียงชีพ 

ในนามของบริษัท ผมขอขอบคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจใหเราเปนผูบริหารเงินลงทุนของทานโดยบริษัทจะ
พิจารณาการลงทุนอยางระมัดระวัง และรอบคอบ เพ่ือประโยชนสูงสุดที่จะเกิดแกผูถือหนวยลงทุนทุกทาน บริษัทยังคงมุงมั่นที่
จะนําเสนอผลิตภัณฑ และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีกับผูถือหนวยลงทุน 
ทุกทานตอไป 
 

                       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 นายตอ อินทวิวัฒน 
 ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด  

 
 

กรุงเทพฯ : กุมภาพันธ 2557 
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ประวัติบริษัท 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 
100 ลานบาท และไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนบริษัทเปน 180 ลานบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 โดยไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการกองทุนรวมและกองทุนสวนบุคคลจากกระทรวงการคลัง ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 

โครงสรางผูถือหุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แมนูไลฟ ไฟแนนเชียล คอรปอเรช่ัน (แคนาดา) ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ต้ังอยูที่ประเทศ แคนาดา ดําเนินธุรกิจมากวา  
125 ป เปนบริษัทประกันชีวิตที่ใหญเปนอันดับ 9 ของโลก (ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 โดย Thomson Reuters) ดวย
มูลคาตลาดรวม 34.1 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ  
 

คณะกรรมการของบริษัทจัดการ  (ขอมูล ณ พฤศจิกายน 2556) 

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

คณะผูบริหารของบริษัทจัดการ  (ขอมูล ณ พฤศจิกายน 2556) 

1. นายตอ  อินทวิวัฒน ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายเสง่ียม กาญจนวิกัย ที่ปรึกษาสายงานปฏิบัติการ  
3. นายจักรชัย บุญยะวัตร ประธานเจาหนาที่ สายงานบริหารชองทางจัดจําหนาย 
4. นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท ประธานเจาหนาที่ สายงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ 
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 เฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพ่ือการเล้ียงชีพ มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 อยูที่ 21.38 ลาน
บาท คิดเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุน 18.0132 บาท โดยมีผลตอบแทนยอนหลัง 1 ป อยูที่ 7.36% เทียบกับเกณฑ
มาตรฐาน (คาเฉล่ียระหวางอัตราผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ รอยละ 50 และผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล 
รอยละ 25 กับผลตอบแทนของดัชนีหุนกูภาคเอกชน รอยละ 25) ซึ่งใหผลตอบแทน 5.25% ในชวงระยะเวลาเดียวกัน ทั้งน้ี 
กองทุนมีนํ้าหนักการลงทุนในตราสารหน้ีอยูที่รอยละ 46.63 ตราสารทุน รอยละ 48.75 เงินฝากธนาคารและทรัพยสินอื่น     
รอยละ 4.62  

ภาวการณลงทุนในตลาดตราสารหน้ี 

ในรอบหน่ึงปที่ผานมา การเคล่ือนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั้งระยะสั้นและระยะยาวปรับตัวขึ้นลงสลับกัน
ไปในทุกชวงอายุ โดยมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย ไดแก (1) ความกังวลเรื่องอุปทานของพันธบัตรระยะยาวและแนวโนมการ
หลีกเล่ียงสินทรัพยเสี่ยง (Risk-aversion mood) เน่ืองจากปญหาดานการคลังของสหรัฐฯ (US Fiscal Cliff) ในชวงเดือน
ธันวาคม 2555 (2) การคาดการณวา กนง. อาจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังไดรับแรงกดดันจากกระทรวงการคลังซึ่งเห็นวา
ควรลดดอกเบี้ยเพ่ือชะลอกระแสเงินทุนไหลเขาและการแข็งคาของเงินบาทในเดือนกุมภาพันธ 2556 (3) ความเสี่ยงจากปญหา
ภาคธนาคารในไซปรัสและความกังวลเก่ียวกับความม่ันคงในคาบสมุทรเกาหลี (4) ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่เริ่มบงช้ีถึง
การฟนตัวอยางตอเน่ืองจึงมีการคาดการณวา Fed อาจจะลดการอัดฉีดสภาพคลองผานการรับซื้อคืนพันธบัตรสหรัฐฯ (QE) ลง
ในระยะเวลาอันใกล (5) คาเงินบาทที่ออนลงอยางตอเน่ืองสูระดับ 32.30 ในเดือนกรกฎาคม 2556 ซึ่งออนคามากสุดในรอบ 3 
ป เน่ืองจากกระแสเงินทุนไหลออกจากอินเดียและอินโดนีเซีย รวมท้ังการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่เพ่ิมขึ้นของไทยทําใหนัก
ลงทุนตางชาติลดนํ้าหนักการลงทุนในตราสารหน้ีไทย (6) ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) สรางความประหลาดใจใหกับ
ตลาดดวยการตัดสินใจประกาศลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลง 0.25% ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 และ (7) ปจจัยการเมืองใน
ประเทศไทยซึ่งมีแนวโนมจะยกระดับไปสูความรุนแรงได 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจ 

จากรายงานภาวะเศรษฐกิจของธนาคารแหงประเทศไทยในชวงปลายป 2556 โดยภาพรวมหดตัวลงตามการใชจายภาคเอกชนท่ี
หดตัวทั้งการบริโภคและการลงทุน ทั้งน้ี การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวลงเน่ืองจากประชาชนระมัดระวังการใชจายจาก
ภาระหน้ีครัวเรือนที่อยูในระดับสูง ประกอบกับความเช่ือมั่นปรับลดลงจากเหตุการณทางการเมืองในประเทศ อยางไรก็ดี 
เศรษฐกิจตางประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นสงผลดีตอการสงออกสินคาไทย โดยเฉพาะการสงออกสินคาเกษตรและสินคาในกลุม
อิเล็กทรอนิกสซึ่งแสดงใหเห็นถึงการฟนตัวของภาพรวมเศรษฐกิจโลก สวนภาคการทองเท่ียวยังขยายตัวดีตอเน่ืองตามการ
เพ่ิมขึ้นของนักทองเที่ยวจากทุกภูมิภาค ดานอัตราเงินเฟอไทย สรุปต้ังแตตนป 2556 อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉล่ียอยูที่ประมาณ 
2.2% 
 

แนวโนมตลาดตราสารหน้ีป 2557 

บลจ.แมนูไลฟ คาดวาเสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฯ จะเคล่ือนไหวในลักษณะมีความชันมากขึ้น ตามแนวโนมการปรับลด
ดอกเบี้ยนโยบายของธปท.ซึ่งจะทําใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นที่นอยกวา 2 ป ปรับลดลงไดเล็กนอย 
ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวนาจะปรับตัวขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐฯ เน่ืองจากการฟนตัวอยางยั่งยืนของเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมท้ังการที่ Fed ประกาศการลดปริมาณ QE ลง 10,000 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือน โดยเริ่มตนในเดือนมกราคม 2557 นอกจากนี้ บลจ. ยังเห็นวาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย
นาจะไดรับผลกระทบเชิงลบเน่ืองจากการออนคาของเงินบาทซึ่งมีสาเหตุมาจากแรงกดดันดานการเมืองดวย 
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ภาวการณลงทุนในตลาดตราสารทุน 

ในป 2556 ตลาดหุนไทยมีการเคล่ือนไหวผันผวนตอเน่ืองต้ังแตชวงตนป 2556 และมาปดสิ้นปที่ 1,298.71 จุด โดยปจจัยหลัก
มาจากความตึงเครียดทางการเมืองของไทยซึ่งหลายตลาดยังมองวาปญหาการเมืองดังกลาวยากที่จะหาทางออกและอาจจะยังคง
ดําเนินตอไปอีกระยะ สงผลใหเกิดแรงเทขายจํานวนมากของนักลงทุนตางชาติ ดานปจจัยภายนอก ยังคงอยูที่สหรัฐฯ เปนหลัก 
จากแถลงการณประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ที่มีมติจะลดขนาด QE ลงซึ่งเร็วกวาที่ตลาดคาด สงผลกระทบ
ตอภาพรวมของตลาดหุนเกิดใหม รวมถึงตลาดหุนไทย 

ดานภาพรวมภาวะตลาดโลกน้ัน ตลาดหุนสหรัฐฯ ทั้งดัชนี S&P500 และดาวโจนสตางปรับขึ้นอยางมีนัยสําคัญและสามารถขึ้น
ไปทําสถิติสูงสุดใหมไดอยางตอเน่ือง เปนผลมาจากความแข็งแกรงของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อาทิ ยอดคาปลีก ตัวเลข
การจางงาน และดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค เปนตน ขณะเดียวกัน ตลาดหุนในยุโรปและเอเชียสวนใหญตางปรับตัวขึ้นถวน
หนา โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับตลาดหุนญี่ปุน หลังจากที่ตัวเลขเงินเฟอของญี่ปุนปรับตัวขึ้นอยางตอเน่ือง สงสัญญาณใหเห็น
ถึงความมีประสิทธิผลของนโยบาย Abenomics ทําใหภาพรวมเศรษฐกิจโลกดูสดใสขึ้น 

ทั้งน้ี บลจ.แมนูไลฟเช่ือวาความไมแนนอนของสถานการณการเมืองไทยที่ปราศจากปจจัยบวกใดๆ จะสงผลกระทบเชิงลบตอ
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในป 2557 และคาดวาเปนปจจัยหลักที่ตลาดหุนไทยจะถูกกดดันจากแรงเทขายอยางตอเน่ืองใน
ระยะสั้นถึงกลางโดยจําเปนตองติดตามสถานการณอยางใกลชิดตอไป  
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพ่ือการเล้ียงชีพ (MS-FLEX RMF) 

นโยบายการลงทุน 
 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนผสมแบบไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุน โดยลงทุนในตราสารแหงหน้ื ตราสารก่ึงหน้ี
ก่ึงทุน ตราสารแหงทุน และหรือเงินฝาก หรือตราสารอ่ืนตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศกําหนด โดยในสวนตราสารแหงทุนจะลงทุนในหลักทรัพยประเภทหุนทุนที่มีปจจัยพ้ืนฐาน แนวโนมการเติบโตทาง
ธุรกิจ และประวัติการจายเงินปนผลดี โดยผูจัดการกองทุนจะปรับสัดสวนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละ
ชวงเวลาเพ่ือผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และเปนการกระจายการลงทุนเพ่ือลดความเสี่ยงจากการลงทุน ทั้งน้ี กองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง (hedging) 
 
 
 

ระดับความเสี่ยง 
 
 

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
 

ผูดูแลผลประโยชน   ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 
 

นายทะเบียนกองทุน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ตํ่าสุด สูงสุด 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน 
 

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
 

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบิ้ลฟนด 
เพ่ือการเล้ียงชีพ อันมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูจัดต้ังและจัดการกองทุนไดปฏิบัติ
หนาที่ดูแลผลประโยชนกองทุนรวมดังกลาว สําหรับระยะเวลารอบปบัญชีต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2556 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 เฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพ่ือการเล้ียงชีพ โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวใน
โครงการจัดการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และภายใตพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 
 
      ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

        

 

 
 (ณิชมน ขจิตสุวรรณ) 
           Vice President 

  ผูดูแลผลประโยชน 
 
 
 
 
 
 

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
16 ธันวาคม 2556 
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ผลการดําเนินงาน 
  
กราฟแสดงผลการดําเนินงานยอนหลัง  
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MS-FLEX RMF
Benchmark

 
 
ผลตอบแทนของกองทุน ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ   21,382,701.75 บาท มูลคาหนวยลงทุน 18.0132 บาท ตอหนวยลงทุน 
 

ผลตอบแทนของกองทุน (%) 
ชื่อกองทุน /  

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

MS-FLEX RMF 2.95 -5.63 7.36 24.85 4.74 80.08 

เกณฑมาตรฐาน 2 4.45 -5.34 5.25 32.86 2.35 117.15 
 

ที่มา: Morningstar   

หมายเหตุ:   

1   ผลตอบแทนต้ังแตวันที่จัดต้ังกองทุน (25 ธ.ค. 51 - 29 พ.ย. 56) 
2  คาเฉล่ียระหวางอัตราผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Total Return Index) รอยละ 50 และ

ผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล รอยละ 25 กับผลตอบแทนของดัชนีหุนกูภาคเอกชน รอยละ 25 
 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทุน 
 

การลงทุนมีความเสี่ยงผูลงทุนควรศึกษาขอมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดําเนินงานของกองทุนและคูมือ
ภาษีกอนการตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพ่ือการเล้ียงชีพ 
คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 

ของรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 

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

 คาธรรมเนียมการจัดการ (management fee)  340.95 1.60 
 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (trustee fee)  5.68 0.03 
 คาธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)  13.64 0.06 
 คาที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)  - - 
 คาตรวจสอบบัญชี 50.12 0.24 
 คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย 
   - ชวงเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
   - ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 

 
- 
- 

 
- 
- 

คาประกาศหนังสือพิมพ / ประกาศ NAV 7.52 0.04 
คาอากรแสตมปและคาไปรษณียากร 2.91 0.01 
คาธรรมเนียมธนาคาร 0.80 0.00 
คาธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย (Securities Transfer Exp.) 0.68 0.00 
 รวมคาใชจายท้ังหมด ** 422.30 1.99 

 

* คาใชจายดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
** ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย 
 

 
คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

ของรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 

ลําดับ ชื่อบริษัทนายหนา คานายหนา 
(พันบาท) 

อัตราสวนคานายหนา
แตละรายตอ 

คานายหนาท้ังหมด 
1 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 7.43 21.55 % 

2 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 6.07 17.61 % 

3 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 5.80 16.83 % 

4 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 4.25 12.34 % 

5 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 3.20 9.28 % 

6 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 3.13 9.07 % 

7 บริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 2.88 8.35 % 

8 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 1.22 3.55 % 

9 บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 0.28 0.81 % 

10 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 0.21 0.61 % 

 รวมคาใชจายท้ังหมด 34.47 100.00 % 
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินอ่ืน 
ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 
(พันหนวย) 

มูลคาตาม 
ราคาตลาด 
(พันบาท) 

รอยละของ 
NAV 

พันธบัตร ต๋ัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย    
          พันธบัตรรัฐบาลแหงประเทศไทย    
               พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 45/91/56  2,000.00 1,989.78 9.31 
          ต๋ัวเงินคลัง    
               ต๋ัวเงินคลัง งวดท่ี 9/28/57  7,000.00 6,988.56 32.66 
เงินฝากในธนาคารพาณิชย หรือธนาคารอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น    
          เงินฝากออมทรัพย    
               Citibank NA.  17.09 0.08 
               Bank of China  0.73 0.00 
ตราสารแหงหน้ีท่ีบริษัทจํากัดเปนผูออก    
          ตราสารหน้ีภาคเอกชน    
               หุนกูระยะสั้น บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด  
ครั้งที่2/2556 

1,000.00 994.87 4.65 

หุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน    
     หุนสามัญ    
          อาหารและเครื่องดื่ม    
               บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 6.40 182.40 0.85 
          ธนาคาร    
               ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2.20 413.60 1.93 
               ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 3.80 642.20 3.00 
               ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 2.80 112.70 0.53 
               ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 14.10 262.26 1.23 
               ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 3.50 549.50 2.57 
               ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 78.40 200.70 0.94 
          ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ    
               บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  5.27 401.53 1.88 
          วัสดุกอสราง    
               บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน) 1.50 591.00 2.76 
          พัฒนาอสังหาริมทรัพย    
               บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทร ีจํากัด (มหาชน) 1.20 41.40 0.19 
               บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 7.90 150.89 0.71 
               บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) 31.70 91.30 0.43 
               บริษัท ควอลิต้ีเฮาส จํากัด (มหาชน) 60.34 166.54 0.78 
               บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 4.60 158.70 0.74 
               บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 11.37 221.73 1.04 
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินอ่ืน 
ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 (ตอ) 

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 
(พันหนวย) 

มูลคาตาม 
ราคาตลาด 
(พันบาท) 

รอยละของ 
NAV 

          พลังงานและสาธารณูปโภค    
               บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 3.40 113.05 0.53 
               บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 0.80 54.20 0.25 
               บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 3.00 885.00 4.14 
               บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 4.11 657.44 3.07 
          พาณิชย    
               บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 12.90 525.68 2.46 
          การแพทย    
               บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน) 3.10 407.65 1.91 
          การทองเท่ียวและสันทนาการ    
               บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 5.50 198.00 0.93 
               บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) 39.80 164.77 0.77 
          ขนสงและโลจิสติกส    
               บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 2.10 393.75 1.84 
               บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 6.00 216.00 1.01 
               บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 53.28 498.17 2.33 
               บริษัท นามยง เทอรมินัล จํากัด (มหาชน) 13.80 182.16 0.85 
          ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส     
               บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) 18.50 69.56 0.33 
          เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
               บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 3.70 843.60 3.95 
               บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 8.30 643.25 3.01 
               บริษัท จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 13.80 108.33 0.51 
               บริษัท สามารถคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 12.00 213.60 1.00 
               บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 1.60 61.20 0.29 
          เงินฝากออมทรัพย    
               ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ กรุงเทพฯ  964.35 4.51 
สินทรัพยอ่ืน และหน้ีสินอ่ืน    
          สินทรัพยอื่น  123.63 0.58 
          หน้ีสินอื่น  117.90 0.55 
          มูลคาทรัพยสินสุทธิ 10,440.77 21,382.96 100.00 
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รายงานสรุปเงินลงทุน 
ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 

 

กลุมของตราสาร  มูลคาตาม 
ราคาตลาด 

(บาท)  

%NAV 

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

9,960,246.23            46.58  

(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชยหรือ
บริษัทเงินทุนเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง  
หรือผูค้ําประกัน 

- - 

(ค)  ตราสารที่มีบริษัทที่ไดรับ rating ในระดับ investment grade เปนผูออก  
ผูรับรองผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน  

994,789.78              4.65  

(ง)  ตราสารที่มีบริษัทที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในระดับที่ตํ่ากวา 
       investment grade หรือไมมี rating  เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล  

ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน 

- - 

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

1.  รายช่ือบุคคลที่เก่ียวของกับกองทุนรวม 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 - 

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

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 

ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 บริษัทไดรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ดังมีรายช่ือตอไปน้ี 
 

ลําดับท่ี บริษัทนายหนา 
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
2. ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ 
3. ธนาคารดอยซแบงก เอ จี 
4. ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด 
5. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
6. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
7. ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
8. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
9. บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

10. บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
11. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
12. บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 
13. บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
14. บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 
15. บริษัทหลักทรัพย ซิต้ีคอรป (ประเทศไทย) จํากัด 
16. บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
17. บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
18. บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด  
19. บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 
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รายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน 

ในชวงเวลาต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ไมพบวากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหน่ึง ไมเปนไป
ตามนโยบายการลงทุน 

 

แนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียง 

ช่ือบริษัท ช่ือยอ วันท่ีประชุม จํานวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม 

      สนับสนนุ  คัดคาน  งดออกเสียง  รวม 
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) CPN  10 ม.ค. 56 3 - 1 4 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 16 ม.ค. 56 7 - 1 8 

บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BECL  4 ก.พ. 56 2 - 1 3 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) RATCH 26 มี.ค. 56 9 - 1 10 

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) TOP 20 มี.ค. 56 8 - 1 9 

บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) INTUCH  20 มี.ค. 56 18 - 1 19 

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) THCOM 21 มี.ค. 56 22 - 1 23 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ADVANC 20 มี.ค. 56 8 - 1 9 

บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) PTTGC 20 มี.ค. 56 10 - 1 11 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

PTTEP 19 มี.ค. 56 5 - - 5 

บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากดั (มหาชน) SCC 19 มี.ค. 56 10 - 1 11 

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

STEC 29 มี.ค. 56 8 - 1 9 

บริษัท แอดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) 

AIT 29 มี.ค. 56 17 - 1 18 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BBL 29 มี.ค. 56 6 - 1 7 

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) GLOBAL 29 มี.ค. 56 10 - 1 11 

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) MBK  29 มี.ค. 56 7 - 1 8 

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) RS 29 มี.ค. 56 10 - 1 11 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  KBANK 29 มี.ค. 56 8 - - 8 

บริษัท ทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน) TCAP 29 มี.ค. 56 8 - 1 9 

ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) SCB 29 มี.ค. 56 18 - - 18 

ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTB 29 มี.ค. 56 6 - 1 7 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) PTT 29 มี.ค. 56 7 - 1 8 

บริษัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จํากดั (มหาชน) BGH 10 เม.ย. 56 8 - 1 9 

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) SPALI 18 เม.ย. 56 6 - - 6 



 

14 

แนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียง (ตอ) 

ช่ือบริษัท ช่ือยอ วันท่ีประชุม จํานวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม 

      สนับสนนุ  คัดคาน  งดออกเสียง  รวม 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) CENTEL 23 เม.ย. 56 7 - 1 8 

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) SIRI 23 เม.ย. 56 8 - 1 9 

บริษัท โกลว พลังงาน จํากดั (มหาชน) GLOW 23 เม.ย. 56 9 - 1 10 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) CPALL 23 เม.ย. 56 7 - 1 8 

บริษัท หลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากดั (มหาชน) ASP 23 เม.ย. 56 6 - 1 7 

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) JAS 23 เม.ย. 56 6 - 1 7 

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) QH 23 เม.ย. 56 8 - 1 9 

บริษัท ไทคอน อนิดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด 
(มหาชน) 

TICON 19 เม.ย. 56 11 - 1 12 

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) THAI 19 เม.ย. 56 9 - 1 10 

บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BECL 19 เม.ย. 56 6 - 1 7 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) CPN 18 เม.ย. 56 11 - 1 12 

บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) SAMART 18 เม.ย. 56 9 - 1 10 

บริษัท เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) KKP 18 เม.ย. 56 7 - 1 8 

บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) CK 18 เม.ย. 56 6 - 1 7 

บริษัท เอสทพีี แอนด ไอ จํากัด (มหาชน) STPI 18 เม.ย. 56 6 - 1 7 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) CPALL 10 มิ.ย. 56 2 - 1 3 

บริษัท บทีีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากดั (มหาชน) BTS 24 ก.ค. 56 7 - 1 8 

บริษัท บทีีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากดั (มหาชน) BTS 2 ต.ค. 56 8 - 1 9 

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) JAS 20 พ.ย. 56 6 - 1 7 
 

หมายเหตุ: 1  จํานวนคร้ังท่ีลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนคร้ังนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมกันทุกธุรกิจจัดการลงทุน
เปน 1 คร้ัง 

 

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

 
 

รายชื่อผูจัดการกองทุนรวม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสุกล ชื่อกองทุนท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการ 

1. นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร 

2. นายวสุ สุทธิพงษชัย  
กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพ่ือการเล้ียงชีพ 
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
รายงาน และ งบการเงิน 
30 พฤศจิกายน 2556  
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบ้ิลฟนด เพื่อการเล้ียงชีพ 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบ้ิลฟนด เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่ง
ประกอบดวยงบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 งบกําไร
ขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสดและขอมูลและอัตราสวนทางการเงิน
ท่ีสําคัญ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่อง
อ่ืน ๆ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารกองทุนเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวา
จําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนด
ดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา
งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่ง
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการ
ควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็น
ตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดย
ผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
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ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ผลการดําเนินงาน 
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสดและขอมูลและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญสําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกตอง
ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินของกองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบ้ิลฟนด เพื่อการเล้ียงชีพ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 และ
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีทานอ่ืนในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซ่ึง
ไดแสดงความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 21 มกราคม 2556 

 

รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 31 มกราคม 2557



กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบ้ิลฟนด เพ่ือการเล้ียงชีพ

งบดุล

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และ 2555

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม 

   (ราคาทุน 30 พฤศจิกายน 2556: 18,968,486 บาท 

   และ 30 พฤศจิกายน 2555: 15,272,160 บาท) 20,412,153          17,156,525          

เงินฝากธนาคาร 7 964,346               1,850,944            

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 122,541               210,325               

ลูกหน้ีจากดอกเบี้ย 1,093                   597                      

ลูกหน้ีจากเงินปนผล -                          1,675                   

รวมสินทรัพย 21,500,133          19,220,066          

หน้ีสิน

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน 31,567                 327,963               

คาใชจายคางจาย 9 85,380                 86,067                 

หน้ีสินอ่ืน 955                      823                      

รวมหน้ีสิน 117,902               414,853               

สินทรัพยสุทธิ 21,382,231          18,805,213          

สินทรัพยสุทธิ

ทุนจดทะเบียน

   หนวยลงทุน 50,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท 500,000,000        500,000,000        

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

   หนวยลงทุน 1,187,056.3455 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท

   (30 พฤศจิกายน 2555: 1,120,835.8937 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) 11,870,563          11,208,359          

กําไรสะสม 8 6,284,589            4,845,984            

บัญชีปรับสมดุล 3,227,079            2,750,870            

สินทรัพยสุทธิ 21,382,231          18,805,213          

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 18.0128 16.7778

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวทั้งหมด (หนวย) 1,187,056.3455 1,120,835.8937

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 และ 2555

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ รอยละของ
ช่ือยอ วันครบ อัตรา  มูลคา  มูลคา มูลคา  มูลคา  มูลคา มูลคา

ช่ือหลักทรัพย หลักทรัพย กําหนด ดอกเบ้ีย  จํานวนหุน  ท่ีตราไว  ยุติธรรม เงินลงทุน  จํานวนหุน  ท่ีตราไว  ยุติธรรม เงินลงทุน
(%)  (หุน)  (บาท)  (บาท) (%)  (หุน)  (บาท)  (บาท) (%)

หุนจดทะเบียน
ธนาคาร 2,180,964    10.68              1,791,860    10.44           
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) KBANK 3,800           642,200       3.15                3,600           673,200       3.92             
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) SCB 3,500           549,500       2.69                2,900           471,250       2.75             
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BBL 2,200           413,600       2.03                1,800           329,400       1.92             
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTB 14,100         262,260       1.28                9,900           182,160       1.06             
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) TMB 78,400         200,704       0.98                -              -              -              
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) KKP 2,800           112,700       0.55                -              -              -              
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) TCAP -              -              -                  3,800           135,850       0.79             

พาณิชย 525,675       2.58                560,050       3.27             
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) CPALL 12,900         525,675       2.58                12,800         505,600       2.95             
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน) ROBINS -              -              -                  900              54,450         0.32             

เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร 1,869,980    9.16                1,811,240    10.56           
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ADVANC 3,700           843,600       4.13                3,500           770,000       4.49             
บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) INTUCH 8,300           643,250       3.15                7,800           501,150       2.92             
บริษัท สามารถคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) SAMART 12,000         213,600       1.05                20,500         243,950       1.42             
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) JAS 13,800         108,330       0.53                35,200         179,520       1.05             
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) THCOM 1,600           61,200         0.30                4,900           116,620       0.68             

พลังงานและสาธารณูปโภค 1,709,690    8.38                1,101,700    6.42             
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT 3,000           885,000       4.34                2,300           736,000       4.29             
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) PTTEP 4,109           657,440       3.22                2,300           365,700       2.13             
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) BCP 3,400           113,050       0.55                -              -              -              

บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) GLOW 800              54,200         0.27                -              -              -              

อาหารและเคร่ืองดื่ม 182,400       0.89                360,305       2.10             

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) CPF 6,400           182,400       0.89                5,800           189,950       1.11             

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) TUF -              -              -                  2,460           170,355       0.99             

ขนสงและโลจิสติกส 1,290,078    6.32                687,792       4.00             

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) BTS 53,280         498,168       2.44                43,280         276,992       1.61             

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 2,100           393,750       1.93                3,000           282,000       1.64             

บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BECL 6,000           216,000       1.06                4,600           128,800       0.75             

บริษัท นามยง เทอรมินัล จํากัด (มหาชน) NYT 13,800         182,160       0.89                -              -              -              

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 830,562       4.07                1,344,441    7.85             

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคช่ัน 

   จํากัด (มหาชน) STEC 11,371         221,735       1.09                11,700         280,800       1.64             

บริษัท ควอลิต้ีเฮาส จํากัด (มหาชน) QH 60,341         166,541       0.81                104,541       238,353       1.39             

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) SRICHA 4,600           158,700       0.78                -              -              -              

บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) CK 7,900           150,890       0.74                -              -              -              

บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) GLAND 31,700         91,296         0.45                -              -              -              

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) BJCHI 1,200           41,400         0.20                -              -              -              

บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) AP -              -              -                  24,800         219,480       1.28             

บริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จํากัด (มหาชน) HEMRAJ -              -              -                  65,100         207,018       1.21             

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) SPALI -              -              -                  8,000           147,200       0.86             

บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) AMATA -              -              -                  6,700           105,190       0.61             

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN -              -              -                  1,200           97,200         0.57             

บริษัท เอสทีพี แอนด ไอ จํากัด (มหาชน) STPI -              -              -                  800              49,200         0.29             

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 401,532       1.97                491,790       2.87             

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) PTTGC 5,266           401,532       1.97                7,566           491,790       2.87             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ)

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 และ 2555

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ รอยละของ
ช่ือยอ วันครบ อัตรา  มูลคา  มูลคา มูลคา  มูลคา  มูลคา มูลคา

ช่ือหลักทรัพย หลักทรัพย กําหนด ดอกเบ้ีย  จํานวนหุน  ท่ีตราไว  ยุติธรรม เงินลงทุน  จํานวนหุน  ท่ีตราไว  ยุติธรรม เงินลงทุน
(%)  (หุน)  (บาท)  (บาท) (%)  (หุน)  (บาท)  (บาท) (%)

วัสดุกอสราง 591,000       2.89                632,000       3.68             

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) SCC 1,500           591,000       2.89                1,600           632,000       3.68             

การแพทย 407,650       2.00                302,400       1.76             

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) BGH 3,100           407,650       2.00                2,700           302,400       1.76             

การทองเท่ียวและสันทนาการ 362,772       1.78                -              -              

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) CENTEL 5,500           198,000       0.97                -              -              -              

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) ERW 39,800         164,772       0.81                -              -              -              

ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 69,560         0.34                -              -              

บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) SVI 18,500         69,560         0.34                -              -              -              

ตราสารแสดงสิทธิในหุนสามัญ

ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุน -              -                  80,931         0.47             

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) PTTEP -              -              -                  509              80,931         0.47             

รวมตราสารแสดงสิทธิในหุนสามัญ 10,421,863  51.06              9,164,509    53.42           

ตราสารหน้ี

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย CB12D13B 13 ธ.ค. 2555 -              -              -              -                  7,000           7,000,000    6,993,126    40.76           

 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย CB14213B 13 ก.พ. 2557 2,000           2,000,000    1,989,778    9.75                -              -              -              -              

ต๋ัวเงินคลัง

ต๋ัวเงินคลัง TB13D25A 25 ธ.ค. 2556 7,000           7,000,000    6,988,558    34.24              -              -              -              -              

ตราสารหน้ีภาคเอกชน

หุนกูระยะสั้นมีประกัน บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง 

(ประเทศไทย) จํากัด TLT14206B 6 ก.พ. 2557 1,000           1,000,000    994,866       4.87                1,000           1,000,000    998,890       5.82             

รวมตราสารหน้ี 9,973,202    48.86              7,992,016    46.58           

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น. เอ. 1.10 17,088         0.08                -              -              

รวมเงินฝากธนาคาร 17,088         0.08                -              -              

ยอดรวมเงินลงทุน 20,412,153  100.00            17,156,525  100.00         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

25552556
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบ้ิลฟนด เพ่ือการเล้ียงชีพ

งบกําไรขาดทุน

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2556 2555

รายไดจากการลงทุน

รายไดเงินปนผล 371,580               305,311               

รายไดดอกเบ้ีย 47,620                 1,665                   

รวมรายได 419,200               306,976               

คาใชจาย

คาธรรมเนียมการจัดการ 6, 9 340,949               270,597               

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 6 5,682                   4,510                   

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 6 13,638                 10,824                 

คาใชจายในการดําเนินการ 6 62,025                 71,851                 

รวมคาใชจาย 422,294               357,782               

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (3,094)                 (50,806)               

รายการกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน

รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 1,882,397            1,236,754            

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (440,698)             1,205,912            

รวมรายการกําไรที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นจากการลงทุน 1,441,699            2,442,666            

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 1,438,605            2,391,860            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และ 2555
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบ้ิลฟนด เพ่ือการเล้ียงชีพ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ

(หนวย: บาท)

2556 2555

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (3,094)                 (50,806)               

รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 1,882,397            1,236,754            

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (440,698)             1,205,912            

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 1,438,605            2,391,860            

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป

   จํานวน 157,482.6202 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท

   (2555: จํานวน 229,414.5781 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) 1,574,826            2,294,146            

หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป

   จํานวน 91,262.1684 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท

   (2555: จํานวน 17,467.7246 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) (912,622)             (174,677)             

หนวยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นสุทธิในระหวางป

   จํานวน 66,220.4518 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท

   (2555: จํานวน 211,946.8535 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) 662,204               2,119,469            

บวก: การเปล่ียนแปลงของบัญชีปรับสมดุล 476,209               1,091,903            

การเพ่ิมขึ้นสุทธิของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 1,138,413            3,211,372            

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 2,577,018            5,603,232            

สินทรัพยสุทธิตนป 18,805,213          13,201,981          

สินทรัพยสุทธิปลายป 21,382,231          18,805,213          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และ 2555
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบ้ิลฟนด เพ่ือการเล้ียงชีพ

งบกระแสเงินสด

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 1,438,605            2,391,860            

ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

   ใหเปนเงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

      การซื้อเงินลงทุน (83,943,178)        (41,222,649)        

      การขายเงินลงทุน 81,872,668          38,672,063          

      การซื้อขายเงินลงทุนสุทธิ (2,070,510)          (2,550,586)          

      สวนตํ่ากวามูลคาเงินลงทุนตัดจําหนาย 256,581               161,972               

      ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 87,784                 (208,309)             

      ลูกหน้ีจากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น (496)                    (173)                    

      ลูกหน้ีจากเงินปนผล (เพิ่มขึ้น) ลดลง 1,675                   (1,675)                 

      เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง) (296,396)             247,645               

      คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (687)                    17,354                 

      หน้ีสินอ่ืนเพิ่มขึ้น 132                      176                      

      รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงนิลงทุน (1,882,397)          (1,236,754)          

      รายการขาดทุน (กําไร) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 440,698               (1,205,912)          

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (2,025,011)          (2,384,402)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหนวยลงทุน 2,742,999            3,472,298            

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน (1,604,586)          (260,926)             

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,138,413            3,211,372            

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (886,598)             826,970               

เงินฝากธนาคารตนป 1,850,944            1,023,974            

เงินฝากธนาคารปลายป 7 964,346               1,850,944            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และ 2555
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(หนวย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา

ต้ังแตวันที่
 25 ธันวาคม 2555

ถึงวันที่ 
2556 2555 2554 2553 30 พฤศจิกายน 2552

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาสินทรัพยสุทธิตนงวด 16.78              14.53              14.58               11.80               -                                  
รายได (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุน 
     กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ (0.01)               (0.04)               (0.05)                0.07                 (0.01)                           
     รายการกําไรสุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 1.61 1.16 0.58 1.23 0.88                            
     รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (0.37) 1.13 (0.58) 1.48 0.93                            
รายได (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 1.23 2.25 (0.05) 2.78 1.80                            
มูลคาหนวยลงทุนที่ขายเริ่มแรก -                      -                      -                       -                       10.00                          
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด 18.01 16.78 14.53 14.58 11.80                          

อัตราสวนของการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานตอ
   มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%) 6.77 14.20 (0.43) 20.81 15.61                          

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมที่สําคัญ
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด (บาท) 21,382,231  18,805,213 13,201,981 10,906,439 5,448,744                   
อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%) 1.99 2.12 2.14 1.78 1.75                            
อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย
   ระหวางงวด (%) 1.97 1.82 1.70 2.28 1.74                            
อัตราสวนของกําไรที่เกิดข้ึนและที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุนตอมูลคา
   สินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%) 6.78 14.50 0.01 20.31 15.62                          
อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการซ้ือขายเงินลงทุน
   ระหวางงวดตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%)* 200.12 142.60 486.60 187.98 389.88                        
มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (บาท) 21,248,269 16,848,201 13,057,689 9,174,418 3,846,388                   

ขอมูลเพ่ิมเติม
*จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการซ้ือขายเงินลงทุนคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักดวยมูลคาเงินลงทุนแตละประเภทคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด โดยไมรวมเงินฝากธนาคาร
  และเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงิน และตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง ดังนั้น การซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนจึงไมตองนํามา 
  รวมคํานวณ 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน

กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบ้ิลฟนด เพื่อการเลี้ยงชีพ
ขอมูลและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับปส้ินสุดวันที ่30 พฤศจิกายน 2556 2555 2554 2553 และ
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที ่25 ธันวาคม 2551 ถึงวันที ่30 พฤศจิกายน 2552
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 25 

กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบ้ิลฟนด เพื่อการเล้ียงชีพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 และ 2555 

1. ขอมูลกองทุนฯ 

 กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบ้ิลฟนด เพื่อการเล้ียงชีพ (“กองทุนฯ”) เปนกองทุนรวมประเภทรับ
ซ้ือคืนหนวยลงทุน โดยไมมีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของกองทุนฯและไมมีนโยบายท่ีจะจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหนวยลงทุน กองทุนฯไดจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2551 โดยมีทุนจดทะเบียนของ
โครงการรวมท้ังส้ิน 500 ลานบาท กองทุนฯมีนโยบายการลงทุนผสมแบบไมกําหนดสัดสวนการลงทุนโดย
ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนและ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารอ่ืนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ท้ังนี้ สําหรับตราสารทุนกองทุนฯจะลงทุนในหลักทรัพยประเภทหุนทุนท่ีมี
ปจจัยพื้นฐาน แนวโนมการเติบโตทางธุรกิจ และประวัติการจายเงินปนผลดี โดยผูจัดการกองทุนฯจะปรับ
สัดสวนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละชวงเวลาเพื่อผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี และเปนการ
กระจายการลงทุนเพื่อลดความเส่ียงจากการลงทุน ท้ังนี้ กองทุนฯอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึงสัญญา
ซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเส่ียง (hedging) 

 กองทุนฯบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทจัดการฯ”) 
และมีธนาคารซิต้ีแบงค เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชนและธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) เปนนายทะเบียนหนวยลงทุน 

 ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 และ 2555 ผูถือหนวยลงทุนรายใหญของกองทุนฯ เปนบุคคลธรรมดา 2 ราย   
ซ่ึงถือหนวยลงทุนรวมคิดเปนอัตรารอยละ 10.04 และ 10.63 ตามลําดับ ของทุนท่ีจําหนายแลว 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินฉบับนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                 
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และจัดทําข้ึนตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะ ดานการลงทุน 

 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 
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 
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  วันท่ีมีผลบังคับใช 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 
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 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 สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไมเพื่อขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบัญชี   

ฉบับท่ี 15 สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

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

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหนี้สินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา
หรือไม 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี
มีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

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 
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บริษัทจัดการฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน แนวปฏิบัติทางการ
บัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินขางตนไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีและการตีความตาง ๆ ดังกลาวไมเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของกองทุนฯ และงบการเงินของกองทุนฯไดจัดทําข้ึนตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน  

4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1  การรับรูรายไดและคาใชจาย 

 รายไดเงินปนผลถือเปนรายไดเม่ือสิทธิในการไดรับเงินปนผลเกิดข้ึน  

 รายไดดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

  กําไรขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

        คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 

4.2  การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเม่ือวันเร่ิมแรกเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนฯมีสิทธิใน
เงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุนประกอบดวย รายจายซ้ือเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนฯ
จายเพื่อใหไดมาซ่ึงเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนจะวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม โดยกําไรหรือขาดทุน
จากการวัดคาเงินลงทุนในหลักทรัพยถือเปนกําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนในงบกําไรขาดทุน ราคาทุน
ของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

เงินลงทุนในตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาดท่ีมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับแสดงตามมูลคายุติธรรม
โดยใชราคาซ้ือขายคร้ังลาสุดของวันท่ีวัดคาเงินลงทุน  

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีในความตองการของตลาดท่ีมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับแสดงตามมูลคายุติธรรม 
โดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยในวันท่ีวัดคาเงินลงทุน  

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ท่ีไมมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับแสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยพิจารณาตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามขอกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
กําหนดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไมมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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กองทุนฯใชวิธีราคาทุนตัดจําหนายในการกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ซ่ึงมีอายุคงเหลือของตรา
สารหนี้เทากับ 90 วันหรือตราสารหนี้ซ่ึงมีอายุครบกําหนดภายใน 90 วัน นับต้ังแตวันท่ีลงทุน และไมมี
เง่ือนไขในการตออายุเนื่องจากมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไมแตกตางจากราคาทุนตัดจําหนายอยาง
เปนสาระสําคัญ 

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 

5.  การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทจัดการฯอาจจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผล
กระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว 
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6.  คาใชจาย 

6.1 คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

ประเภทคาธรรมเนียม อัตรารอยละของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวม 

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

 บริษัทจัดการฯจะคํานวณคาธรรมเนียมขางตนทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาสินทรัพยสุทธิ โดยใชมูลคา
สินทรัพยสุทธิในแตละวันเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียมเปนรายวันแตจะเรียกเก็บจากกองทุนฯ             
เปนรายเดือน ท้ังนี้ อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

6.2 คาใชจายในการดําเนินการ 

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

  (2) คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนฯซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนฯเม่ือมีคาใชจายเกิดข้ึนตาม               
จายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนฯเฉล่ียเทากันเปนรายวันตามระยะเวลาท่ีจะ
ไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้นหรือในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดคาใชจายดังกลาว เชน คาใชจาย
ดานโฆษณาประชาสัมพันธ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ คาไปรษณียากร เปนตน                    
ท้ังนี้ คาใชจายดังกลาวรวมกันไมเกินอัตรารอยละ 1.0 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนฯ 
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7. เงินฝากธนาคาร 

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

  30 พฤศจิกายน 30 พฤศจิกายน 

  2556 2555 2556 2555 

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ.      
สาขากรุงเทพฯ ออมทรัพย 964,346 1,850,944 0.10 0.10 

รวม  964,346 1,850,944   

8. กําไรสะสม 

(หนวย: บาท) 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 

 2556 2555 

   
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (62,436) (11,630) 
กําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 3,024,055 1,787,301 
กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 1,884,365 678,453 

กําไรสะสมตนป 4,845,984 2,454,124 
บวก: การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน   
 ในระหวางป 1,438,605 2,391,860 

กําไรสะสมปลายป 6,284,589 4,845,984 

9. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางป กองทุนฯมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันดังตอไปนี้ 

 (หนวย: บาท) 
 สําหรับปสิ้นสุด                  

วันที่ 30 พฤศจิกายน 
 

 2556 2555 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
   แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

 

คาธรรมเนียมการจัดการ 340,949 270,597 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือช้ีชวน             
และที่กลาวไวในหมายเหตุ 6.1 
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 ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 และ 2555 กองทุนฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 
 30 พฤศจิกายน 

 2556 2555 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด   
คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย (แสดงรวมอยูใน “คาใชจายคางจาย”) 28,264 24,022 

10.  ขอมูลเก่ียวกับตราสารหนี้ท่ีใชวิธีราคาทุนตัดจําหนาย 

 ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 และ 2555 กองทุนฯมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคายุติธรรมดวยวิธีราคา
ทุนตัดจําหนายจํานวนเงิน 9,973,202 บาท และ 7,992,016 บาท ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตรารอยละ 46.94 และ
รอยละ 47.44 ตามลําดับ ของมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

11. ขอมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

 ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 และ 2555 กองทุนฯไดซ้ือขายเงินลงทุน (ไมรวมเงินลงทุนใน
เงินฝากธนาคารและต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีไมสามารถโอนเปล่ียนมือได) เปนจํานวนเงิน 42,521,734 บาท และ 
24,025,030 บาท ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตรารอยละ 200.12 และรอยละ 142.60 ตามลําดับ ของมูลคาสินทรัพย
สุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

12. เคร่ืองมือทางการเงิน 

12.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของกองทุนฯประกอบดวย เงินลงทุน เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้จากการขายเงิน
ลงทุน ลูกหนี้จากดอกเบ้ีย ลูกหนี้จากเงินปนผล และเจาหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน กองทุนฯมีความเส่ียงท่ี
เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาวและมีนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมโดยการกระจาย
ประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะหฐานะของกิจการท่ีลงทุนและมีนโยบายการบริหารความเส่ียงใน                
แตละดานดังนี้ 
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 ความเสี่ยงดานเครดิต 

 กองทุนฯมีความเส่ียงดานเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวใน
เคร่ืองมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนฯมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้จากการขายเงิน
ลงทุน ลูกหนี้จากดอกเบ้ียและลูกหนี้จากเงินปนผลที่เกิดจากการลงทุน ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจของกองทุนฯ 
และมีระยะเวลาครบกําหนดระยะส้ัน ความเส่ียงดานเครดิตของกองทุนฯจึงอยูในระดับตํ่า 

 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

 กองทุนฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนใน               
เงินฝากธนาคาร อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตรา
ตลาด ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของกองทุนฯจึงอยูในระดับตํ่า  

 ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 และ 2555 สินทรัพยทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย
ไดดังนี้ 

(หนวย: บาท) 
 30 พฤศจิกายน 2556 

  อัตราดอกเบ้ีย    
  ปรับข้ึนลง    
 อัตราดอกเบ้ีย ตามราคา ไมมี  อัตรา 
 คงท่ี ตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

     (% ตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินลงทุน 9,973,202 17,088 10,421,863 20,412,153 1.10 - 2.82 
เงินฝากธนาคาร - 964,346 - 964,346 0.10 
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - 122,541 122,541 - 
ลูกหนี้จากดอกเบ้ีย - - 1,093 1,093 - 

 9,973,202 981,434 10,545,497 21,500,133 - 

หน้ีสินทางการเงิน      
เจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน - - 31,567 31,567 - 

 - - 31,567 31,567  
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 (หนวย: บาท) 
 30 พฤศจิกายน 2555 

  อัตราดอกเบ้ีย    
  ปรับข้ึนลง    
 อัตราดอกเบ้ีย ตามราคา ไมมี  อัตรา 
 คงท่ี ตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

     (% ตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินลงทุน 7,992,016 - 9,164,509 17,156,525 1.00 - 3.40 
เงินฝากธนาคาร - 1,850,944 - 1,850,944 0.10 
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - 210,325 210,325 - 
ลูกหนี้จากดอกเบ้ีย - - 597 597 - 
ลูกหนี้จากเงินปนผล - - 1,675 1,675 - 

 7,992,016 1,850,944 9,377,106 19,220,066  

หน้ีสินทางการเงิน      
เจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน - - 327,963 327,963 - 

 - - 327,963 327,963  

 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

 ความเส่ียงดานสภาพคลองคือความเส่ียงท่ีกองทุนฯอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนฯ
ไมสามารถเปล่ียนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและ
ทันตอเวลาท่ีกองทุนฯจะตองนําไปชําระภาระผูกพันไดเม่ือครบกําหนด 

 กองทุนฯสามารถลดความเส่ียงดังกลาวไดในระดับหนึ่งโดยกองทุนฯจะพิจารณาถึงสภาพคลองของ
หลักทรัพย โดยหลักทรัพยท่ีจะลงทุนจะตองมีสภาพคลองเพียงพอ โดยพิจารณาจากมูลคาการซ้ือขายเฉล่ียตอวัน 
อัตราการถือครองโดยผูถือหุนรายยอยและวันครบกําหนดชําระ เปนตน 
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วันท่ีท่ีครบกําหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบดุล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 และ 2555              
มีดังนี้ 

         (หนวย: บาท) 
 30 พฤศจิกายน 2556 

 ไมไดกําหนด ระยะเวลาครบกําหนด  

 ระยะเวลา เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป รวม 

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินลงทุน 10,438,951 - 9,973,202 20,412,153 
เงินฝากธนาคาร - 964,346 - 964,346 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - - 122,541 122,541 
ลูกหน้ีจากดอกเบี้ย - - 1,093 1,093 

 10,438,951 964,346 10,096,836 21,500,133 

หน้ีสินทางการเงิน     
เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน - - 31,567 31,567 

 - - 31,567 31,567 

  (หนวย: บาท) 
 30 พฤศจิกายน 2555 

 ไมไดกําหนด ระยะเวลาครบกําหนด  

 ระยะเวลา เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป รวม 

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินลงทุน 9,164,509 - 7,992,016 17,156,525 
เงินฝากธนาคาร - 1,850,944 - 1,850,944 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - - 210,325 210,325 
ลูกหน้ีจากดอกเบี้ย - - 597 597 
ลูกหน้ีจากเงินปนผล - - 1,675 1,675 

 9,164,509 1,850,944 8,204,613 19,220,066 

หน้ีสินทางการเงิน     
เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน - - 327,963 327,963 

 - - 327,963 327,963 
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ความเสี่ยงราคาตลาดของตราสารทุน 

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

 กองทุนฯไมสามารถท่ีจะขจัดความเส่ียงดังกลาวใหหมดไปได อยางไรก็ตาม แนวทางที่กองทุนฯใชเพื่อชวย
ลดความเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทําไดโดยการกระจายน้ําหนักการลงทุนในแต
ละหลักทรัพยใหมีความเหมาะสมหรือลงทุนในกิจการท่ีมีปจจัยพื้นฐานท่ีดี โดยยังคงใหมีผลตอบแทนท่ีดี
และไมใหเกิดความเส่ียงมากกวาความเส่ียงของตลาดมากจนเกินไป ท้ังนี้การลงทุนตองเปนไปตาม
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนตามท่ีกําหนดในหนังสือช้ีชวน สําหรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกับตลาด
โดยรวม (Market Risk) นั้น กองทุนฯไมสามารถท่ีขจัดหรือลดลงได เนื่องจากเปนความเส่ียงข้ันพื้นฐานท่ีอยู
ในหลักทรัพยประเภทนี้ 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 กองทุนฯไมมีสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้น จึงไมมีความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน 

12.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสองฝายมี
ความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะท่ีไมมี
ความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะ
กําหนดจากราคาซ้ือขายลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ีเหมาะสม 

 เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินของกองทุนฯสวนใหญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนท่ีแสดงมูลคายุติธรรมโดย
ถือตามราคาท่ีซ้ือขายลาสุดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตราสารหนี้ท่ีมีวันครบกําหนดภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 1 ป และหนี้สินทางการเงินสวนใหญของกองทุนฯจัดอยูในประเภทระยะส้ัน ดังนั้น กองทุนฯ
เช่ือวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรม
อยางมีสาระสําคัญ 

13. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของกองทุนฯ คือ การจัดใหมีโครงสรางทางการเงินท่ี
เหมาะสมเพื่อใหสามารถใหผลตอบแทนตอผูถือหนวยลงทุนตามเง่ือนไขการจัดต้ังกองทุนฯ 
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14. การจัดประเภทรายการใหม 

กองทุนฯไดมีการจัดประเภทรายการใหมในสวนขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย) ในขอมูลและ
อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 2554 2553 และสําหรับรอบระยะเวลา
ต้ังแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2551 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 ดังที่แสดงในตารางตอไปนี้ ท้ังนี้การจัดประเภท
ใหมดังกลาวไมมีผลกระทบตอมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยและการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจาก
การดําเนินงานตามท่ีไดเคยรายงานไวแลว 

     (หนวย: บาท) 
 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่      
30 พฤศจิกายน 2555 

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่     
30 พฤศจิกายน 2554 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่      
30 พฤศจิกายน 2553 

สําหรับรอบระยะเวลา
ต้ังแตวันที่ 25 ธันวาคม 

2551 ถึงวันที่            
30 พฤศจิกายน 2552 

 ตามท่ีจัด
ประเภท
ใหม 

ตามท่ีเคย
รายงานไว 

ตามท่ีจัด
ประเภท
ใหม 

ตามท่ีเคย
รายงานไว 

ตามที่จัด
ประเภท
ใหม 

ตามท่ีเคย
รายงานไว 

ตามที่จัด
ประเภท
ใหม 

ตามท่ีเคย
รายงานไว 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 
(ตอหนวย)          

กําไร (ขาดทุน) จากการ
ลงทุนสุทธิ (0.04) (0.05) (0.05) (0.06) 0.07 0.06 (0.01) - 

รายการกําไรสุทธิที่
เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 1.16 1.10 0.58 0.72 1.23 1.13 0.88 0.63 

รายการกําไร (ขาดทุน) 
สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
เงินลงทุน 1.13 1.07 (0.58) (0.71) 1.48 1.36 0.93 0.67 

การเปล่ียนแปลงของ
บัญชีปรับสมดุล - 0.13 - - - 0.23 - 0.50 

 2.25 2.25 (0.05) (0.05) 2.78 2.78 1.80 1.80 

15. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทจัดการฯเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2557 
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