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สาส์ นจากบริษัทจัดการ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษทั ”) ขอนาส่ งรายงานรอบ 6 เดือนแรกของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์
เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM) สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563
บริ ษทั ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม และธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 6,069,166,590.63 บาท
ปั จจุบนั บริ ษทั มีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 17 กองทุน ประกอบด้วย
กองทุนรวมทีล่ งทุนในต่ างประเทศ 11 กองทุน คือ
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อิเมอร์ จิ้ง อีสเทอร์ น ยุโรป เอฟไอเอฟ
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ยูโรเปี้ ยน โกรท เอฟไอเอฟ
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อินเดีย เอฟไอเอฟ

 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็ อพเพอร์ ต้ ี รี ท
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวไกล
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควิต้ ี พลัส เอฟไอเอฟ

กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน คือ
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิต้ ี
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อิควิต้ ี ปั นผล
กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน คือ
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์เก็ต
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่ งเป็ น 3 ชนิดหน่ วยลงทุน คือ
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ หุน
้ ระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ หุน
้ ระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ หุน
้ ระยะยาว ชนิดเพื่อการออม
และกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) 2 กองทุน คือ
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เฟล็กซิ เบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ ี เพื่อการเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็ นผูบ้ ริ หารเงินลงทุนของท่าน โดยบริ ษทั จะพิจารณาการลงทุน
อย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดที่ จะเกิ ดแก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนทุ กท่ าน ทั้งนี้ บริ ษทั ยังคงมุ่งมัน่ ที่ จะนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ และปรับปรุ งคุณภาพการขายและการบริ การ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด
กรุ งเทพฯ : สิ งหาคม 2563
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ประวัตบิ ริษัท
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด (“บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
2549 ด้วยทุนจดทะเบียนจานวน 100 ล้านบาท โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมและ
กองทุนส่ วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง ซึ่ งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน 7 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
ครั้งที่ 5 : วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จานวน 50 ล้านบาท รวมเป็ น 352 ล้านบาท
ครั้งที่ 6 : วันที่ 19 ธันวาคม 2562 จานวน 16 ล้านบาท รวมเป็ น 368 ล้านบาท
ครั้งที่ 7 : วันที่ 6 มิถุนายน 2563 จานวน 16 ล้านบาท รวมเป็ น 384 ล้านบาท

คณะกรรมการของบริษัทจัดการ (ข้ อมูล ณ สิงหาคม 2563)
1.
2.
3.
4.

นายไมเคิล พาร์คเกอร์
นายเจียนอานี่ เฟี ยคโก้
นายไมเคิล รี ด
นางสาวชัชฎดา เอกะหิ ตานนท์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ (ข้ อมูล ณ สิงหาคม 2563)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายไมเคิล รี ด
นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์
นางสาวชัชฎดา เอกะหิ ตานนท์
นายพีรภัทร ฝอยทอง
นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี
นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร
นายวสุ สุทธิพงษ์ชยั

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริ หารช่องทางจัดจาหน่าย
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายกฎหมายและกากับดูแลกิจการ
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายตราสารทุน
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายตราสารหนี้
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ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ มตลาด
กองทุ นเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชี ยน สมอลแคป อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ มี มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 อยู่ที่
696.83 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 14.5100 บาท โดยมีผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน อยูท่ ี่ 1.24% เทียบ
กับผลตอบแทนของเกณฑ์มาตรฐาน (ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex JP Small Cap Index) ที่ -3.84%
ณ สิ้ นเดือนมิถุนายน 2563 กองทุนหลัก Manulife Global Fund – Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) ให้น้ าหนักการ
ลงทุนในประเทศสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ไต้หวัน 21.28% จีน 17.55% และเกาหลีใต้ 14.51% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมสู งสุ ด 5 อันดับ
แรก ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 24.64% กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials) 22.04% กลุ่มสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย (Consumer
Discretionary) 13.32% กลุ่มวัตถุดิบ (Materials) 9.57% และกลุ่มสิ นค้าจาเป็ น (Consumer Staples) 7.47%
ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้งั แต่ วนั ที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563
ตลาดหุ ้นขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก ยกเว้นญี่ปุ่นให้ผลตอบแทนเป็ นลบตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 โดยอ่อนตัวลงต่อเนื่ องใน
เดือนกุมภาพันธ์และลดลงอย่างมีนยั สาคัญในเดือนมีนาคม เนื่องจากการระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่แพร่ ไปทัว่ โลก โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในสหรัฐฯ เนื่องจากศูนย์กลางของการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ยา้ ยจากภูมิภาคเอเชียไปยังยุโรปและสหรัฐฯ ส่ งผลให้ตลาด
มีความผันผวนอย่างมากและนักลงทุนต่างหันมาลงทุนในทรัพย์สินที่ มีความปลอดภัยมากขึ้น ขณะเดียวกัน ราคาน้ ามันดิบลดต่าลง
อันเป็ นผลมาจากการทาสงครามราคาระหว่างซาอุดิอาระเบียและรัสเซี ยเพื่อรับมือกับปั ญหาที่เกิดขึ้น จากสถานการณ์เหล่านี้ ทาให้
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างฉุกเฉิ น 2 ครั้ง รวม 150 basis points ในขณะที่รัฐบาลของประเทศ
สมาชิก G20 ได้เสนอแผนในการดาเนิ นมาตรการทางการคลังเพื่อหยุดยั้งการตกต่ าของภาวะเศรษฐกิ จในวงเงิ น 5 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ทั้งนี้ ตลาดหุน้ จีนได้รับผลกระทบจากความผันผวนอย่างรุ นแรงของตลาดหลักทรัพย์ทวั่ โลก ประกอบกับข้อมูลทางเศรษฐกิจ
ที่แสดงถึงทิ ศทางในเชิ งลบ แต่เมื่อเที ยบกับตลาดอื่นในภูมิภาคนี้ ตลาดหุ ้นจีนก็ยงั คงเป็ นหนึ่ งในตลาดที่ มีผลการดาเนิ นงานดี กว่า
เพื่อน เนื่ องจากประเทศจี นเริ่ มค่อยๆ ปลดล็อกจากการปิ ดประเทศเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้ อไวรัส ด้านตลาดหุ ้นไต้หวัน
ปรั บตัวลดลงอย่างต่อเนื่ องเช่ นกันจากความวิตกกังวลเกี่ ยวกับการชะงักงันของห่ วงโซ่ อุปทาน ประกอบกับอุปสงค์ต่อสิ นค้า
ประเภทอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ที่ ล ดลง โดยเฉพาะผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ เทคโนโลยี 5G และสมาร์ ท โฟน โดยผูผ้ ลิ ต สิ น ค้า
อิเล็กทรอนิกส์ในไต้หวันคาดการณ์วา่ ผลกาไรจะลดฮวบลงและมีระดับต่าในอนาคตข้างหน้า ตรงข้ามกับหุ ้นขนาดเล็กในเกาหลีใต้ที่
กลับให้ผลตอบแทนที่ ดีที่สุดเมื่ อเทียบกับตลาดอื่นๆ โดยมีผลการดาเนิ นงานของหุ ้นในกลุ่ม Healthcare เป็ นปั จจัยสนับสนุ น
ขณะที่ธนาคารกลางของเกาหลีใต้ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 basis point มาอยูท่ ี่ 0.7% ซึ่งเป็ นอัตราที่ต่าที่สุดเป็ นประวัติการณ์
นอกจากนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศแผนงบประมาณเพื่อกระตุน้ การใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจในวงเงิน 12 ล้านล้านวอน ส่ วน
มูลค่าการส่ งออกในเดื อนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นเป็ นครั้งแรกในรอบ 14 เดื อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มเวลาการทางานที่
ยาวนานกว่าเมื่อเทียบกับช่วงระยะเดียวกันในปี ก่อนหน้า
ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2563 ตลาดหุ ้นขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก ยกเว้นญี่ปุ่น ปรับตัวเป็ นบวกอย่างต่อเนื่ อง
จากการที่ บางประเทศในภูมิภาคเอเชี ยได้ปลดล็อกเพื่อกลับมาดาเนิ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จอีกครั้ง โดยรัฐบาลต่างๆ ได้มีการ
ดาเนิ นมาตรการเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อาทิ วุฒิสภาของสหรัฐฯ ผ่านร่ างกฎหมายสาหรับมาตรการเยียวยาในขั้นที่ สอง
ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประกาศแผนที่จะรับซื้อตราสารหนี้ที่มีความเสี่ ยงมากขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลของหลายประเทศใน
เอเชียได้ดาเนิ นการในแนวทางเดียวกัน โดยธนาคารกลางหลายแห่ งในภูมิภาคนี้ ได้เริ่ มรับซื้ อตราสารหนี้ ที่มีรัฐบาลของตนเป็ น
ผูอ้ อก นอกจากนี้ ยังได้แรงหนุ นจากนักลงทุนที่ หันกลับมาเน้น ลงทุนในสิ นทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงมากขึ้ นในตลาดหลักทรัพย์
ทัว่ โลก ซึ่งเป็ นผลจากข่าวดีเกี่ยวกับการค้นพบแนวทางการรักษาไวรัส COVID-19 ในหลายๆ ประเทศ และการแสดงความเห็น
ในเชิงสนับสนุนนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบกับพัฒนาการในทิศทางที่ดีข้ ึนพอสมควรของ
ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ช่วยให้บรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคนี้คึกคักมากขึ้น
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แนวโน้ มตลาด
ภาวะตลาดหุน้ ในภูมิภาคเอเชียที่ผา่ นมาในปี 2563 นับว่าเผชิญความท้าทายอย่างยิง่ ดังนั้น ผูจ้ ดั การกองทุนหลักจึงให้ความสาคัญ
อย่างมากกับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อ COVID-19 เช่นเดียวกับแนวโน้มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่ ง
ผูจ้ ดั การกองทุนหลักจะคอยติดตามความเคลื่อนไหวของบริ ษทั ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบถึงผลกระทบทั้งด้านการดาเนิ นงาน
และด้านการเงินอย่างถ่องแท้ ขณะเดียวกัน จะใช้โอกาสที่มีอยูเ่ สริ มสร้างฐานะการลงทุนในหลักทรัพย์บางตัวให้มีความแข็งแกร่ ง
ยิง่ ขึ้น
ทั้ง นี้ ผูจ้ ัด การกองทุ น หลักจะเฝ้ าระมัด ระวัง ต่ อ ความเสี่ ย งที่ เชื้ อ ไวรั ส อาจกลับมาระบาดอี กระลอก และคอยติ ด ตามความ
เคลื่อนไหวของราคาหุ ้นในตลาดเทียบกับความเป็ นจริ งทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการดาเนิ นงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงเหตุการณ์
อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อความผันผวนของตลาด ได้แก่ สถานการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศและประเด็นปั ญหาทางการเมือง โดย
จะพยายามปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดรับกับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและยึดมัน่ ในปั จจัยพื้นฐานในการดาเนินงาน
ของธุรกิจต่างๆ เช่นที่ผา่ นมา
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM)
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) บริ หารจัดการโดย Manulife
Investment Management (Hong Kong) Ltd. ซึ่งมีสดั ส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน สาหรับการลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรื อเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก (Manulife Global Fund – Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I))
กองทุนมีเป้ าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสาหรับผูท้ ี่สามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวน
ของมูลค่าเงิ นลงทุนได้อย่างมีนัยสาคัญ โดยพอร์ ตการลงทุนจะยึดหลักการกระจายการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อา้ งอิงกับตราสารทุนของบริ ษทั ที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรื อ
แปซิ ฟิก โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อา้ งอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ ้นสามัญ หุ ้นบุริมสิ ทธิ และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง
นโยบายการจ่ ายปันผล

ไม่จ่ายเงินปั นผล แต่จะนากาไรที่ได้ไปลงทุนต่อ เพื่อให้เกิดรายได้สูงขึ้น

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพ

นายทะเบียนกองทุน

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงตาแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (exchange rate risk)
การป้ องกันความเสี่ยง FX

ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด

บางส่ วน

ดุลยพินิจ

ไม่ ป้องกัน
สู ง

ต่า
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รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์
เสนอ

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ

ธนาคารซิ ต้ ี แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ ในฐานะผูด้ ู แ ลผลประโยชน์ กองทุ น เปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์
เอเชี ยน สมอลแคป อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ อันมี บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุ น แมนู ไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผู ้
จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แล้วนั้น
ธนาคารฯ ได้จดั ทารายงานฉบับนี้ ข้ ึนบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ ได้รับ ณ วันที่ ในจดหมายนี้ โดยเชื่ อว่า
เชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรื อความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิ ทธิในความรับผิดต่อ
ความผิดพลาด ความละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดแจ้ง ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรื อ
ผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรื อตัวแทนของธนาคารไม่รับประกัน
ใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทาการ หรื อการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสี ยหายที่เป็ นผลมาจากการ
กระทา หรื อการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้
ธนาคารฯ เห็ นว่าบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนู ไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด ได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ในการ
จัด การโดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรตามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นโครงการจัด การที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ ากส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พ ระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพ ย์
พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(คุณกฤป อันตกร คุณเจิดจันทร์ สุนนั ทพงศ์ศกั ดิ์)
Citibank N.A.
ผูด้ ูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ
18 สิ งหาคม 2563
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ผลการดาเนินงานย้ อนหลัง (%)
กองทุน
MS-ASIAN SM

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิของกองทุน (บาท)
696,826,363.99

มูลค่ าหน่ วยลงทุน (บาท)
14.5100

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่ วนั ทีจ่ ดั ตั้งกองทุน
MS-ASIAN SM
MSCI AC Asia PC ex JP Small Cap Index

ชื่อกองทุน /
เกณฑ์ มาตรฐาน
MS-ASIAN SM
เกณฑ์มาตรฐาน*
Standard Deviation
ของกองทุน
Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน

%ตามช่ วงเวลา
ตั้งแต่
ต้ นปี
1.24
-3.84

%ต่ อปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

24.68
23.02

1.24
-3.84

1.87
-3.94

-3.28
-3.96

-3.86
-1.67

N/A
N/A

ตั้งแต่ จดั ตั้งกองทุน
(31 ม.ค. 55)
4.59
2.44

28.38

20.86

28.38

21.28

15.98

15.52

N/A

14.18

31.10

21.18

31.10

22.86

15.71

14.82

N/A

13.12

ที่มา : Morningstar
หมายเหตุ: การนาเสนอผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งในช่วงเวลาต่ากว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็ นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
* MSCI AC Asia Pacific ex JP Small Cap Index เป็ นดัชนี ที่จดั ทาขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เพื่อใช้ใน
การเปรี ยบเที ยบผลการดาเนิ นงานของการลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศที่ อยู่ในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก (ยกเว้นประเทศ
ญี่ปุ่น) ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง นิ วซี แลนด์และสิ งคโปร์ และกลุ่มประเทศตลาดเกิ ด
ใหม่ ได้แก่ จี น อินเดี ย อินโดนี เซี ย เกาหลี มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ ไต้หวันและไทย ปรั บด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูล
ดังกล่าวเป็ นสกุลบาท
เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี ไ้ ด้ จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
ผลการดาเนินงานในอดีต/ ผลการเปรี ยบเที ยบผลการดาเนินงานที่ เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการ
ดาเนิ นงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทาความเข้ าใจลักษณะสิ นค้ า เงื่ อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ ยงก่ อนตัดสิ นใจลงทุน
การลงทุนในกองทุนรวมที่ ลงทุนในต่ างประเทศมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ งอาจทาให้ เกิดกาไรหรื อขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและอาจได้ รับเงินคืนสูงกว่ าหรื อตา่ กว่ ามูลค่ าเงิ นลงทุนเริ่ มแรกได้
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ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม*
(Fund's direct expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)

จานวนเงิน
(พันบาท)
4,962.94
131.59
225.59
ไม่มี
ไม่มี

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ
0.7012
0.0186
0.0319
ไม่มี
ไม่มี

98.35
0.49
2.40
8.87
0.52

0.0139
0.0001
0.0003
0.0013
0.0001

5,430.75

0.7674

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริ มการขาย



ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)
ค่าจัดทา จัดพิมพ์รายงานประจาปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าอากรแสตมป์ และค่าไปรษณี ยากร
ค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์
รวมค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด**
*
**

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio : PTR)
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- ไม่มี หมายเหตุ: กรณี กองทุน Feeder Fund บริ ษทั จัดการจะซื้อหรื อไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรื อ
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผูล้ งทุน
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การรับค่ าตอบแทนหรือประโยชน์ อนื่ ใดทีม่ ใิ ช่ ดอกผล
หรือผลประโยชน์ ทวั่ ไปทีเ่ กิดจากการลงทุน
- กองทุนนี้ไม่มีการรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ดอกผลหรื อผลประโยชน์ทวั่ ไปที่เกิดจากการลงทุน -

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมื เงินและการก่ อภาระผูกพัน
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์ สินอืน่
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ชื่อหลักทรัพย์
พันธบัตร ตัว๋ เงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐบาลแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/91/63
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอืน่ ทีม่ กี ฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึน้
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร ซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ
ตราสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อ
หน่ วยลงทุน
ตราสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ กรุ งเทพฯ
สินทรัพย์ อนื่ และหนีส้ ินอืน่
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น
มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ

จานวนหน่ วย
(พันหน่ วย)

15,000.00
10,000.00
8,000.00

14,418.62

47,418.62

มูลค่ าตามราคาตลาด
(พันบาท)

ร้ อยละของ
NAV

14,994.53
9,993.17
7,994.87

2.15
1.43
1.15

144.11

0.02

655,509.84

94.07

5,872.88

0.84

6,187.92
3,870.95
696,826.36

0.89
0.56
100.00
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ อี่ อกโดยนิตบิ ุคคลไทยหรือตราสารทีเ่ สนอขายในประเทศไทย
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึง่ หนีก้ งึ่ ทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
กลุ่มของตราสาร

มูลค่ าตามราคาตลาด
(บาท)

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัว๋ แลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พันธบัตร หรื อตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรื อกระทรวงการคลัง เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับ
อาวัล หรื อผูค้ ้ าประกัน

%NAV

32,982,562.29

4.73

144,105.91

0.02

(ค) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก
ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าประกัน

-

-

(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ากว่า
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล
ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าประกัน

-

-

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั
เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าประกัน

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

15 %NAV

รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารแห่ งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึง่ หนีก้ งึ่ ทุนทีก่ องทุนลงทุนหรือมีไว้ ทุกตัวในพอร์ ต
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ประเภท

พันธบัตร
CB20806C
CB20903A
CB20910B
เงินฝากในธนาคาร
พาณิชย์
CITI-GOLD SAVING
CITI-SAVING-THB

ผู้ออก

ผู้คา้ ประกัน/
ผู้รับรอง/
ผู้สลักหลัง

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันครบอายุ อันดับความ
น่ าเชื่อถือ

6 ส.ค. 63
3 ก.ย. 63
10 ก.ย. 63

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ
กรุ งเทพฯ
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ
กรุ งเทพฯ
(บ/ช เพื่อการดาเนินงาน)

มูลค่ าหน้ าตั๋ว
(บาท)

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด
(บาท)

15,000,000.0000 14,994,528.02
10,000,000.0000 9,993,166.32
8,000,000.0000 7,994,867.95

144,105.91
5,875,314.39

รวม

39,001,982.59
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
งบดุล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
30 มิถุนายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่ วย : บาท
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 779,825,957.34 บาทในปี 2563)
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
ลูกหนี้
จากการขายเงินลงทุน
จากการขายหน่วยลงทุน
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล
ลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
เจ้าหนี้จากการซื้อหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ :
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยล่ะ 10 บาท)
กาไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไรสะสมต้นงวด
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

688,636,507.08
5,872,881.91
5,837,265.00
1,970.44
2,067.61
346,534.02
84.90
700,697,310.96
2,899,010.64
956,660.40
15,275.93
3,870,946.97
696,826,363.99
480,235,870.72
20,982,684.46
192,312,666.89
3,295,141.92
696,826,363.99
14.5100
48,023,587.0720
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
งบกาไรขาดทุน
สาหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
30 มิถุนายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่ วย : บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน :
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกาไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน

2,067.61
2,202,396.63
2,204,464.24
4,962,935.64
131,592.97
225,587.98
110,631.59
5,430,748.18
(3,226,283.94)
(22,086,814.04)
28,608,239.90
6,521,425.86
3,295,141.92
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ชื่อหลักทรัพย์
พันธบัตร ตัว๋ เงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐบาลแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/91/63
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอืน่ ทีม่ กี ฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึน้
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร ซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ
ตราสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อ
หน่ วยลงทุน
ตราสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund
รวมเงินลงทุน
หัก เงินปั นผลค้างรับ
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น

จานวนหน่ วย
(พันหน่ วย)

15,000.00
10,000.00
8,000.00

มูลค่ าตามราคาตลาด
(พันบาท)

ร้ อยละของ
เงินลงทุน

14,994.53
9,993.17
7,994.87

2.18
1.45
1.16

144.11

0.02

14,418.62
47,418.62

655,509.84
688,636.51

95.19
100.00

47,418.62

688,636.51

100.00
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รายงานชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องและข้ อมูลการทาธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับกองทุน (ข้ อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563)
1. รายชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ - นามสกุล
นายไมเคิล รี ด
นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์
นางสาวชัชฎดา เอกะหิ ตานนท์
นายพีรภัทร ฝอยทอง
นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร
นายวสุ สุทธิพงษ์ชยั
นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี

2. ข้ อมูลการทาธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับกองทุน
-ไม่มี ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริ ษทั จัดการโดยตรงหรื อที่
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการที่ www.manulife-asset.co.th
การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่ (Soft Commission)
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-ไม่มี รายงานการลงทุนทีไ่ ม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
ในช่วงเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุน
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ข้อมูลกองทุนหล ัก
Manulife Global Fund

Asian Small Cap Equity Fund
(Share Class I)

June 2020

Investment Objective

Calendar Year Performance (%)

This Fund aims to provide long-term capital growth for those investors who hold
a long term investment view and are prepared to accept significant fluctuations in the value of
their investments. This Fund’s investment portfolio will be made on a diversified basis, for
which at least 70% of its net assets will be invested in equity and equity related investments
of smaller capitalisation companies in the Asian and/or Pacific region. Such equity and equity
related securities include common stocks, preferred stocks and depositary receipts. While
this Fund will invest in accordance with its investment objective and strategy, subject to
applicable laws and regulations, this Fund is not otherwise subject to any limitation on the
portion of its net assets that may be invested in any one country or sector. Hence, this Fund
may invest more than 30% of its net assets in issuers located in any of the People’s Republic
of China (“PRC”), South Korea, Australia, Taiwan and Hong Kong. This Fund’s investments
may be denominated in any currency.

Fund /Benchmark (USD)

2019

2018

2017

2016

2015

Asian Small Cap Equity

9.74

-24.70

44.03

-5.54

-5.43

MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap
Index

10.92

-17.64

32.86

0.94

-3.64

Fund Information
Investment Manager

Manulife Investment Management (Hong Kong) Ltd.

Launch Date (YYYY/MM/DD)

2012/01/31

Launch Price

US$ 1.00

Fund Currency

USD

Fund Size

US$ 46.32

Initial Sales Charge

Nil

Redemption Charge

Nil

Switiching Charge

Up to 1% of total redemption price

Management Fee

Up to 1.10% per annum

Performance Fee

Nil

Minimum Investment

None

Minimum Subsequent

None

NAV Per Share

US$ 1.4720

ISIN

LU0706269932

Bloomberg Ticker

MGASCEI:LX

Cumulative Performance (%)
Fund /Benchmark (USD)

YTD

1 yr.

3 yr.

5 yr.

Since Launch

Asian Small Cap Equity

-0.73

2.27

1.58

-7.24

58.70

MSCI Asia Pacific ex
Japan Small Cap Index

-6.72

-4.38

-1.77

1.92

25.56

Cumulative Performance Chart Since Launch

Million

MGF Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I)
MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
Source: Morningstar, NAV to NAV, USD, dividends reinvested, as of 30/06/2020.

Top 10 Holdings (%)
Times Neighborhood Holdings Ltd.

3.08%

VITZROCELL Co., Ltd.

2.65%

HKBN Ltd.

2.51%

Hua Hong Semiconductor Ltd.

2.44%

TQM Corporation Public Company Limited

2.31%

Chief Telecom, Inc.

2.18%

NICE Information Service Co., Ltd.

2.16%

Haitian International Holdings Limited

2.08%

I-MAB Sponsored ADR

2.05%
2.02%

Giant Manufacturing Co., Ltd.
Information as of 30/06/2020

Information as of 30/06/2020

Portfolio Breakdown
Market Breakdown

Sector Allocation
21.28%

Taiwan
China

17.55%

Korea

14.51%

Australia

10.59%

India

10.31%

Hong Kong

9.08%

Thailand

4.64%

Singapore

3.95%

Malaysia
Indonesia

Philippines
[Cash]

3.71%

2.55%
1.25%
0.58%

Information Technology

24.64%

Industrials

22.04%

Consumer Discretionary

13.32%

Materials

9.57%

Consumer Staples

7.47%

Health Care

6.28%

Communication Services

6.11%

Financial
Real Estate
Utilities

Energy
[Cash]

5.35%
2.18%

1.28%
1.19%
0.58%

Information as of 30/06/2020
Source: Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited. ©Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The Morningstar sourced i nformation contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or
its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Nei ther Morningstar nor Manulife and its affiliates are responsible for damages or
losses arising from any use of this information.
This fund invests in emerging markets and smaller companies, which may involve liquidity, volatility, political, regulatory, concentration and currency risks. Investors may potentially expose to capital loss.

Investment involves risk. Fund price may go down as well as up. Past performance information presented is not indicative of f uture performance.
Visit website at www.manulife.com.hk.
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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

