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สาส์ นจากบริษัทจัดการ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษทั ”) ขอนาส่ งรายงานรอบ 6 เดือนแรกของกองทุนเปิ ด แมนู ไลฟ์
สเตร็ งค์ เฟล็กซิ เบิ้ลฟั น ด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-FLEX RMF) สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวัน ที่
31 พฤษภาคม 2562
บริ ษ ัทประกอบธุ รกิ จจัดการกองทุ นรวม และธุ ร กิจ จัดการกองทุน ส่ ว นบุ คคล โดย ณ วัน ที่ 31 พฤษภาคม 2562 บริ ษทั มีมูลค่ า
ทรัพย์สินสุ ทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้ น 9,018,178,992.97 บาท (ยังรวมมูลค่าทรั พย์สินสุ ทธิ ของกองทุนเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์
อเมริ กนั โกรท เอฟไอเอฟ (MS-AMERICAN))*
ปัจจุบนั บริ ษทั มีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้ น 19 กองทุน* ประกอบด้วย
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่ างประเทศ 12 กองทุน คือ
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อิเมอร์ จิ้ง อีสเทอร์ น ยุโรป เอฟไอเอฟ

 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิ ฟิก พร็ อพเพอร์ ต้ ี รี ท
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ

 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ

 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวหน้า

 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ยูโรเปี้ ยน โกรท เอฟไอเอฟ

 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวไกล

 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ

 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด

 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อินเดีย เอฟไอเอฟ

 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควิต้ ี พลัส เอฟไอเอฟ

กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน คือ
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิต้ ี
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อิควิต้ ี ปันผล
กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน คือ
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศแบบมีกาหนดระยะเวลา 1 กองทุน คือ
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3Y
และกองทุนรวมที่ได้ รับสิ ทธิประโยชน์ ทางด้ านภาษี 3 กองทุน คือ
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ หุน
้ ระยะยาว
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เฟล็กซิ เบิล้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ ี เพื่อการเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็ นผูบ้ ริ หารเงินลงทุนของท่าน โดยบริ ษทั จะพิจารณาการลงทุน
อย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่ อประโยชน์สู งสุ ดที่ จะเกิ ดแก่ผู ้ถือ หน่ วยลงทุน ทุก ท่ าน ทั้งนี้ บริ ษ ัทยังคงมุ่ งมั่นที่ จะนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ และปรับปรุ งคุณภาพการขายและการบริ การ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่ านต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด
กรุ งเทพฯ : กรกฎาคม 2562
_____________________________
*หมายเหตุ: บริ ษทั ได้พิจารณายุติการบริ หารจัดการกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อเมริ กนั โกรท เอฟไอเอฟ (MS-AMERICAN) และกาหนดให้
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็ นวันเลิกโครงการ
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ประวัติบริษัท
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด (“บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
2549 ด้วยทุนจดทะเบียนจานวน 100 ล้านบาท โดยได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจหลักทรั พย์ประเภทจัดการกองทุนรวมและ
กองทุนส่ วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง ซึ่ งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ได้ จดทะเบียนเพิ่มทุน 5 ครั้ง ดังนี้






ครั้งที่ 1 : วันที่ 7 กันยายน 2554 จานวน 80 ล้านบาท เป็ น 180 ล้านบาท
ครั้งที่ 2 : วันที่ 13 มิถุนายน 2557 จานวน 45 ล้านบาท เป็ น 225 ล้านบาท
ครั้งที่ 3 : วันที่ 29 มีนาคม 2559 จานวน 25 ล้านบาท เป็ น 250 ล้านบาท
ครั้งที่ 4 : วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 จานวน 52 ล้านบาท เป็ น 302 ล้านบาท และ
ครั้งที่ 5 : วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จานวน 50 ล้านบาท รวมเป็ น 352 ล้านบาท

บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) ถือหุน้ โดยบริ ษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรื อที่รู้จกั กันดีก่อนหน้านี้
ในนามของอินเตอร์ ไลฟ์ จอห์น แฮนคอค ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อของ Manulife Financial Corporation (MFC) ที่ให้บริ การด้าน
การเงินชั้นนาสัญชาติแคนาดา นอกจากนี้ บลจ. แมนู ไลฟ์ (ประเทศไทย) ยังเป็ นส่ วนหนึ่ งของ Manulife Asset Management ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์ช้ นั นาระดับโลกที่มีผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 450 ท่านทัว่ โลกรวมถึง 10 ตลาดทัว่ ภูมิภาค
เอเชีย
คณะกรรมการของบริษัทจัดการ (ข้ อมูล ณ กรกฎาคม 2562)
1.
2.
3.
4.

นายไมเคิล พาร์ คเกอร์
นายเจียนอานี่ เฟี ยคโก้
นายไมเคิล รี ด
นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ (ข้ อมูล ณ กรกฎาคม 2562)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายไมเคิล รี ด
นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์
นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์
นายพีรภัทร ฝอยทอง
นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี
นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร
นายวสุ สุ ทธิพงษ์ชยั

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริ หารช่องทางจัดจาหน่าย
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายกฎหมายและกากับดูแลกิจการ
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายปิิบตั ิการ
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายตราสารทุน
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายตราสารหนี้

2

ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ มตลาด
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เฟล็กซิ เบิล้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรั พย์สินสุ ทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 อยู่ที่ 47.50 ล้านบาท
คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิต่อหน่วยลงทุน 21.3668 บาท โดยมีผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 0.10% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
(ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้อยละ 50 และผลตอบแทนรวมของดัชนี พนั ธบัตรรั ฐบาล
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ร้ อยละ 25 กับผลตอบแทนรวมของดัชนี หุ้นกูภ้ าคเอกชน ร้ อยละ 25) ซึ่ งให้ผลตอบแทน 1.75%
ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ กองทุนมีสัดส่ วนการลงทุนในตราสารทุนร้อยละ 53.75 ตราสารหนี้ร้อยละ 44.14 และเงินฝากธนาคาร
และทรัพย์สินอื่นร้อยละ 2.11 โดยเปลี่ยนแปลงไม่มากนักเมื่อเทียบกับสัดส่ วนการลงทุนในช่วงก่อนหน้า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ที่มีสัดส่ วนตราสารทุนร้อยละ 51.90 ตราสารหนี้ร้อยละ 44.59 และเงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่นร้อยละ 3.51
ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ งั แต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562
ภาวการณ์ ลงทุนของตลาดตราสารหนี้
ณ สิ้ นเดือนพฤษภาคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวชันลดลงเล็กน้อย โดยผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปี ขยับขึ้น
1 bps ในขณะที่พนั ธบัตรอายุ 10 ปี ลดลง 11 bps อันมีปัจจัยเนื่องมาจากสภาพคล่องในตลาดภายในประเทศยังคงมีมาก และความเสี่ ยง
ต่อสงครามการค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนในช่วงสั้นมาก (อายุ 0-1 ปี ) เพิ่มขึ้นระหว่าง 0 ถึง 5 bps เนื่ องจากธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย (ธปท.) ยังคงรั ก ษาอัตราดอกเบี้ ย นโยบายไว้ไ ม่ เ ปลี่ ย นแปลงประกอบกับ มี ส ภาพคล่ อ งที่ เ พี ย งพอ ขณะที่ อ ัตรา
ผลตอบแทนอายุ 5-7 ปี ลดลง 5-7 bps จากการผ่อนปรนจากธนาคารกลางที่สาคัญทัว่ โลกและความไม่แน่ นอนของความขัดแย้งทาง
การค้าที่ทวีความรุ นแรงมากขึ้นจากเหตุที่สหรัฐฯ และจี นต่างฝ่ ายต่างกาหนดอัตราภาษีสาหรั บสิ นค้า ซึ่ งกันและกัน นอกจากนี้ ยังมี
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ Brexit ทีเ่ พิ่มขึ้นเมื่อนางเทเรซ่ า เมย์ ลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี องั กฤษ
ภาวะเศรษฐกิจ
จากข้อมูลของ ธปท. เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัว โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ในประเทศในขณะที่ปัจจัยภายนอกเริ่ มชะลอตัวจากการ
ส่ งออกที่ ห ดตัว -2.9% YoY เนื่ อ งจากสงครามการค้ า และความต้อ งการทั่ว โลกที่ อ่ อ นตัว ลง โดยเฉพาะการส่ งออกสิ น ค้า
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องจักร ด้านการใช้จ่ายภาครัฐได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายประจาที่ลดลง (-0.5% YoY) ในขณะที่การใช้จ่าย
ด้านการลงทุนเพิ่มขึ้น 11.6% ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ ว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวในปี 2562 จากผลกระทบสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีน โดย ธปท. มีแนวโน้มที่จะปรับลดประมาณการจี ดีพี มาอยู่ที่ 3.8% ในปี 2562 และ 3.9% ในปี 2563 หลังจากจี ดีพีใน
ไตรมาส 1/2562 โตเหลือเพียง 2.8% และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ ฯ (NESDB) ได้ปรั บลดคาดการณ์ การเติบโตของ GDP
ปี 2562 เป็ น 3.3-3.8% ขณะที่อตั ราเงินเฟ้ อทัว่ ไปสู งกว่าคาด โดยมีปัจจัยหลักมาจากราคาอาหารที่เพิ่มขึ้น
แนวโน้ มตลาดตราสารหนี้
จากความกังวลเรื่ องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ส่ งผลให้ FED สหรัฐฯ อาจพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยหากว่าสงครามการค้า
มีแววว่าจะทรุ ดลงอีก ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงสิ้ นปี 2562 เพื่อรั บมือกับการชะลอ
ตัวและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ Brexit ขณะที่ ธปท. ตัดสิ นใจคงอัตราดอกเบี้ยตามที่ประชุม กนง. ซึ่ งมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยไว้ที่ 1.75% โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตราที่ชา้ กว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ จากความ
เสี่ ยงที่เกี่ยวเนื่องกับ (1) สงครามการค้า (2) ความเสี่ ยงจากอุปสงค์ภายนอก และ (3) ความเป็ นไปได้ที่รัฐบาลใหม่ที่มีเสี ยงส่ วนใหญ่ที่
ไม่เด็ดขาดอาจส่ งผลให้การใช้จ่ายภาครัฐชะลอต่อไปอีกในอนาคต
ภาวการณ์ ลงทุนในตลาดตราสารทุน
ดัชนี ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (SET Index) ปรั บตัวลงแรงในช่วงครึ่ งแรกของเดือนพฤษภาคม 2562 โดยทาจุ ดต่าสุ ดที่
1,599.10 จุด ก่อนจะปิ ดในช่วงครึ่ งหลังของเดือนที่ 1,620.22 จุด ทั้งนี้ การประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2562 เป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด ประกอบกับความตึงเครี ยดระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่เข้มข้นขึ้นและภาวะการเมืองในประเทศเป็ น
ปั จจัย ลบที่ส าคัญ กลุ่ มอิเล็กทรอนิ กส์ ปรั บตัวลงแรง (-17.6%) จากผลประกอบการของบริ ษทั ในกลุ่ มที่ต่า กว่าที่ ตลาดคาด และ
นักลงทุนกังวลผลกระทบจากสงครามเทคโนโลยีระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่มีผลต่อกลุ่มผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ โดยอัตรากาไร
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ขั้นต้นของผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงจากราคาขายที่ปรับตัวลง เช่นเดียวกับกลุ่มท่องเที่ยวที่ดชั นี ปรั บตัวลง
มา 14.2% โดย CENTEL ซึ่ งมีน้ าหนักในดัชนีมากที่สุด (42.6%) ปรับตัวลงกว่า 21% ด้านผลประกอบการทีอ่ อกมาแย่กว่าที่ตลาดคาด
โดยมีกาไรปกติลดลง 16% YoY จากทั้งธุรกิจอาหารและโรงแรมที่อ่อนแอ ส่ วนหุน้ กลุ่มที่เกี่ยวกับราคาน้ ามันปรับตัวลง โดยราคาหุ ้น
PTTEP ปรับตัวลงกว่า 6% ตามทิศทางราคาน้ ามันดิบโลก ราคาน้ ามันดิบ WTI ตลาดล่วงหน้าปรั บตัวลง 16.3% มาอยู่ที่ 53.5 เหรี ยญ
ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อบาร์ เรล จากระดับ 63.9 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อบาร์ เรล อันเนื่ องมาจากการคาดการณ์ อุปสงค์น้ ามันชะลอตัว
จากผลของสงครามการค้า
ทั้งนี้ แนวโน้มในระยะใกล้คาดว่า SET Index น่ าจะปรั บขึ้นได้ โดยปั จจัยบวกมาจากการจัดตั้งรั ฐบาลที่น่าจะมีแรงดึงดูดให้มี fund
flow ไหลเข้าสู่ ตลาดหุน้ ไทย ส่ งผลให้ SET Index น่าจะเคลื่อนไหว outperform กว่าตลาดหุน้ อื่นๆ ท่ามกลางปั จจัยภายนอกที่ยงั เป็ น
ลบ ด้าน downside risk ได้แก่ การขึ้นภาษีสินค้าจีนอีกมูลค่า 3 แสนล้านเหรี ยญซึ่ งจะกดดัน SET Index ในกลุ่มหุ ้นที่ราคาปรั บตัวลง
มามากและมีมูลค่าน่าสนใจ ทั้งนี้ การจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคาดว่าจะช่วยปลดล็อคข้อจากัดและสร้างความมัน่ ใจให้กบั นัก
ลงทุนต่างชาติ รวมทั้งโครงการลงทุนภาครัฐ และมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจต่างๆ ได้
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิ เบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-FLEX RMF)
นโยบายการลงทุน
กองทุ นมี น โยบายลงทุน ในตราสารแห่ งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุ น ตราสารแห่ งทุ น และหรื อเงิน ฝาก หรื อตราสารอื่น ตามที่
สานัก งานคณะกรรมการก ากับหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ป ระกาศก าหนด โดยในส่ วนตราสารแห่ งทุ น จะลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ประเภทหุน้ ทุนที่มีปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ และประวัติการจ่ายเงินปันผลดี โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะ
ปรับสัดส่ วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และเป็ นการกระจายการลงทุน
เพื่อลดความเสี่ ยงจากการลงทุน ทั้งนี้ กองทุ นอาจพิจารณาลงทุ นในหรื อ มีไว้ซ่ ึ งสัญญาซื้ อขายล่ว งหน้า (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง (hedging)
นโยบายการจ่ ายปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนากาไรที่ได้ไปลงทุนต่อ เพื่อให้เกิดรายได้สูงขึ้น

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารซิ ต้ แี บงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพ

นายทะเบียนกองทุน

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงตาแหน่ งความเสี่ ยงของกองทุนรวม
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ผลการดาเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

กองทุน
MS-FLEX RMF

มูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน (บาท)
47,495,452.20

มูลค่ าหน่ วยลงทุน (บาท)
21.3668

กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่ วันที่จัดตั้งกองทุน
MS-FLEX RMF
Benchmark

ชื่อกองทุน /
เกณฑ์ มาตรฐาน
MS-FLEX RMF
เกณฑ์มาตรฐาน*
Standard Deviation
ของกองทุน
Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน

%ตามช่ วงเวลา
ตั้งแต่
ต้ นปี
2.71

%ต่ อปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

-0.38

0.10

-3.11

3.48

2.62

7.09

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน
(25 ธ.ค. 51)
7.55

3.74

0.47

1.75

0.57

5.20

5.19

9.91

10.81

4.82

4.68

5.61

6.69

6.34

7.16

9.01

9.03

3.22

3.06

3.74

4.63

4.32

4.79

6.58

6.82

ที่มา : Morningstar
หมายเหตุ: การนาเสนอผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งในช่วงเวลาต่ากว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็ นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
*ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (SET Total Return Index) ร้ อยละ 50
และผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond
Index) ร้อยละ 25 กับผลตอบแทนรวมของดัชนีหุน้ กูภ้ าคเอกชน (Total Return of ThaiBMA Corporate Bond Index) ร้อยละ 25
เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
ผลการดาเนิ นงานในอดีต/ ผลการเปรี ยบเที ยบผลการดาเนินงานที่ เกี่ ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการ
ดาเนิ นงานในอนาคต
โปรดทาความเข้ าใจลักษณะสิ นค้ า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ ยงและข้ อมูลเกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ที่ระบุไว้ ในคู่มือ
การลงทุนก่ อนตัดสิ นใจลงทุน
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ค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิ เบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม*
(Fund's direct expenses)

จานวนเงิน
(พันบาท)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

192.73

0.4121

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)

3.21

0.0069

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)

7.71
ไม่มี

0.0165
ไม่มี

ค่าใช้จ่ายในการซื้ อขายหลักทรัพย์ (trading costs)

25.72

0.0550

22.92
1.20
0.23

0.0490
0.0026
0.0005

0.25

0.0005

228.24

0.4880

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มการขาย



ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)
ค่าอากรแสตมป์ และค่าไปรษณี ยากร
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์ (Securities Transfer fee)
รวมค่าใช้ จ่ายทั้งหมด**
*
**

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้ อขายหลักทรัพย์

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio : PTR)
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ งั แต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
PTR =

MIN(ซื้ อหุน้ , ขายหุน้ )
Avg. NAV

PTR =

5,382,846.70
46,769,756.89

PTR =

0.12

หมายเหตุ: PTR คานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้ อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่ กองทุน
รวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชี ที่ผา่ นมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ เฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี เดี ยวกัน
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ค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ลาดับ

ชื่อบริษัทนายหน้ า

ค่านายหน้ า
(พันบาท)

อัตราส่ วนค่านายหน้ า
แต่ ละรายต่ อ
ค่านายหน้ าทั้งหมด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิ ต้ คี อร์ ป (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด

5.82
4.77
4.11
3.75
2.50
1.81
0.86
0.77
0.73
0.59

22.64 %
18.56 %
15.99 %
14.60 %
9.73 %
7.04 %
3.35 %
2.98 %
2.83 %
2.28 %

รวมค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด

25.72

100.00 %

การรับค่ าตอบแทนหรือประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ ดอกผล
หรือผลประโยชน์ ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน
กองทุนนี้ ไม่มีการรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ดอกผลหรื อผลประโยชน์ทวั่ ไปที่เกิดจากการลงทุน
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมื เงินและการก่ อภาระผูกพัน
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์ สินอื่น
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ชื่อหลักทรัพย์
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรรั ฐบาลแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/91/62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/91/62
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร ซิ ต้ แี บงก์ เอ็น เอ
หุ้นและใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น
หุ้นสามัญ
บริการ
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ห้างสรรพสิ นค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริการรับเหมาก่ อสร้ าง
บริ ษทั ซิ โน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ งแอนด์คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษทั บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

จานวนหน่ วย
(พันหน่ วย)

มูลค่ าตามราคาตลาด
(พันบาท)

ร้ อยละของ
NAV

2,000.00
1,000.00
2,000.00
10,000.00
6,000.00

1,999.55
999.46
1,998.25
9,982.22
5,985.17

4.21
2.10
4.21
21.02
12.60

0.47

0.00

19.00

218.50

0.46

6.80
8.00
25.30
5.50

1,336.20
1,492.00
483.23
712.25

2.81
3.14
1.02
1.50

28.10
7.20

2,240.98
392.40

4.72
0.83

2.95

1,333.40

2.81

7.70

190.96

0.40

21.10
3.80
80.30
53.90
9.70
23.41
1.70
36.20

706.85
1,128.60
380.62
2,492.88
1,217.35
218.91
100.73
219.01

1.49
2.38
0.80
5.25
2.56
0.46
0.21
0.46
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์ สินอื่น
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (ต่ อ)
ชื่อหลักทรัพย์
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษทั อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั วีนิไทย จากัด (มหาชน)
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารซิ ต้ แี บงก์ เอ็น เอ กรุ งเทพฯ
สิ นทรัพย์อื่น และหนี้ สินอื่น
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น
มูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิ

จานวนหน่ วย
(พันหน่ วย)

มูลค่ าตามราคาตลาด
(พันบาท)

2.70

562.55

1.18

8.70
13.80
5.50

241.43
534.75
181.50

0.51
1.13
0.38

19.30
50.30

310.73
1,282.65

0.65
2.70

8.20
16.80

1,582.60
970.20

3.33
2.04

11.70
12.30
10.70

543.17
747.23
237.54

1.14
1.57
0.50

48.30
16.50

511.98
367.95

1.08
0.77

31.70
50.40

2,020.88
569.52

4.25
1.20

0.74

21,648.30

ร้ อยละของ
NAV

0.00

801.83

1.69

362.43
163.44
47,495.45

0.76
0.34
100.00
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รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารแห่ งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคาตลาด

%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัว๋ แลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย พันธบัตร หรื อตราสารแห่ งหนี้ ที่กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรื อกระทรวงการคลัง เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ั บรอง
ผูร้ ับอาวัล หรื อผูค้ ้ าประกัน
(ข) ตราสารที่ ธ นาคารที่ มีก ฎหมายเฉพาะจัด ตั้งขึ้น ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อ
บริ ษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าประกัน

20,964,648.15

44.14

802,494.86

1.69

(ค) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก
ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าประกัน
(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับที่ต่ากว่า
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ั บรอง ผูร้ ั บอาวัล ผูส้ ลัก
หลัง หรื อผูค้ ้ าประกัน

-

-

-

-

สัดส่ วนสู งสุ ด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

15 % NAV

รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารแห่ งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ เป็ นรายตัว
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ประเภท

พันธบัตร
CB19606C
CB19613B
CB19620B
CB19711B
CB19725B
เงินฝากในธนาคาร
พาณิชย์
CITI-GOLD
SAVING
CITI-SAVING-THB

ผู้ออก

ผู้คา้ ประกัน/
ผู้รับรอง/
ผู้สลักหลัง

วันครบอายุ อันดับความ
น่ าเชื่อถือ

6 มิ.ย.62
13 มิ.ย.62
20 มิ.ย.62
11 ก.ค.62
25 ก.ค.62

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่ าหน้ าตั๋ว
(บาท)
2,000,000.0000
1,000,000.0000
2,000,000.0000
10,000,000.0000
6,000,000.0000

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด
(บาท)
20,964,648.15
1,999,548.05
999,461.11
1,998,247.29
9,982,223.44
5,985,168.26
802,494.86

ธนาคารซิ ต้ แี บงก์ เอ็น เอ
กรุ งเทพฯ
ธนาคารซิ ต้ แี บงก์ เอ็น เอ
กรุ งเทพฯ
(บ/ช เพื่อการดาเนินงาน)

467.38
802,027.48
รวม

21,767,143.01
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กองทุนปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบดุล
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
31 พฤษภาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่ วย : บาท
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 43,768,632.25 บาทในปี 2562)
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
ลูกหนี้
จากการขายเงินลงทุน
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล
รวมสิ นทรัพย์
เจ้าหนี้จากการซื้ อเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ :
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยล่ะ 10 บาท)
กาไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไรสะสมต้นงวด
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากการดาเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด (หน่วย)

46,483,319.08
801,832.50
362,234.46
11,509.98
47,658,896.02
45,176.47
113,570.67
4,696.68
163,443.82
47,495,452.20
22,228,530.48
13,228,442.44
12,221,017.44
(182,538.16)
47,495,452.20
21.3668
2,222,853.0480
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กองทุนปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกาไรขาดทุน
สาหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

31 พฤษภาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่ วย : บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกาไรสุ ทธิจากเงินลงทุน :
รายการกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกาไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน

97.23
384,832.40
384,929.63
192,732.07
3,212.22
7,709.28
24,598.21
228,251.78
156,677.85
(72,087.82)
(267,128.19)
(339,216.01)
(182,538.16)
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กองทุนปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ชื่อหลักทรัพย์
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรรั ฐบาลแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/91/62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/91/62
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร ซิ ต้ แี บงก์ เอ็น เอ
หุ้นและใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น
หุ้นสามัญ
บริการ
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ห้างสรรพสิ นค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริการรับเหมาก่ อสร้ าง
บริ ษทั ซิ โน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ งแอนด์คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษทั บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

จานวนหน่ วย มูลค่ าตามราคาตลาด
(พันหน่ วย)
(พันบาท)

2,000.00
1,000.00
2,000.00
10,000.00
6,000.00

ร้ อยละของ
เงินลงทุน

1,999.55
999.46
1,998.25
9,982.22
5,985.17

4.30
2.15
4.30
21.47
12.87

0.47

0.00

19.00

218.50

0.47

6.80
8.00
25.30
5.50

1,336.20
1,492.00
483.23
712.25

2.87
3.21
1.04
1.53

28.10
7.20

2,240.98
392.40

4.82
0.84

2.95

1,333.40

2.87

7.70

190.96

0.41

21.10
3.80
80.30
53.90
9.70
23.41
1.70
36.20

706.85
1,128.60
380.62
2,492.88
1,217.35
218.91
100.73
219.01

1.52
2.43
0.82
5.36
2.62
0.47
0.22
0.47
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กองทุนปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (ต่ อ)
ชื่อหลักทรัพย์
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษทั อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั วีนิไทย จากัด (มหาชน)
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6
รวมเงินลงทุน
หัก เงินปันผลค้างรับ
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้ น

จานวนหน่ วย มูลค่ าตามราคาตลาด
(พันหน่ วย)
(พันบาท)

ร้ อยละของ
เงินลงทุน

2.70

562.55

1.21

8.70
13.80
5.50

241.43
534.75
181.50

0.52
1.15
0.39

19.30
50.30

310.73
1,282.65

0.67
2.76

8.20
16.80

1,582.60
970.20

3.40
2.09

11.70
12.30
10.70

543.17
747.23
237.54

1.17
1.61
0.51

48.30
16.50

511.98
367.95

1.10
0.79

31.70
50.40

2,020.88
569.52

4.35
1.22

0.74
21,648.30
21,648.30

0.00
46,494.63
11.32
46,483.32

100.00
100.00
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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องและข้ อมูลการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน (ข้ อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562)
1. รายชื่อบุ คคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ - นามสกุล
นายไมเคิล รี ด
นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์
นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์
นายพีรภัทร ฝอยทอง
นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร
นายวสุ สุ ทธิพงษ์ชยั
นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี

2. ข้ อมูลการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน
-ไม่มี ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริ ษทั จัดการโดยตรงหรื อที่
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการที่ www.manulife-asset.co.th
การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 บริ ษทั ได้รับบทวิจยั และบทวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
ลงทุนของกองทุนจากบริ ษทั นายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริษัทนายหน้ า
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
11. บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ เอ็น เอ
12. บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอ จี
13. บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ ปอเรชัน่ จากัด 14. บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
15. บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิ ต้ ีคอร์ ป (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
16. บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) 17. บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
18. บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด
19. บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
20. บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)

รายงานการลงทุนที่ไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
ในช่วงเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุน
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บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด
Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited
1788 ชั้น 18 อาคารสิ งห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
18/F Singha Complex, 1788 New Phetchaburi Road, Bang Kapi, Huai Kwang, Bangkok 10310
โทร / Tel: (66) 2844-0123 โทรสาร / Fax: (66) 2056-9747
E-mail: MAMT_Marketing@manulife.com or www.manulife-asset.co.th

ลงชื่อ .........................................

 8. อื่น ๆ

 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยูใ่ หม่

 6. เลิกกิจการ

 5. ไม่มารับตามกาหนด

 4. ไม่มีผรู ้ ับตามจ่าหน้า

 3. ไม่ยอมรับ

 2. ไม่มีเลขที่หน้าตามจ่าหน้า

 1. จ่าหน้าซองไม่ชดั เจน

เหตุขดั ข้องที่นาจ่ายผูร้ ับไม่ได้

