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สาส์นจากบริษัทจัดการ 

เรียน  ท่านผูถ้ือหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (“บริษทั”) ขอนาํส่งรายงานประจาํปีของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์

เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM) สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563  

บริษทัประกอบธุรกิจจดัการกองทุนรวม และธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคล โดย ณ 30 ธันวาคม 2563 บริษทัมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

ภายใต้การจัดการรวมทั้งส้ิน 5,930,680,906.36 บาท (ยงัรวมมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ยูโรเป้ียน โกรท    

เอฟไอเอฟ (MS-EUROPE) และกองทุนเปิด แมนูไลฟ์กา้วไกล (MN-BALANCE))* 

ปัจจุบนั บริษทัมีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการทั้งส้ิน 14 กองทุน ประกอบดว้ย 

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 8 กองทุน คือ 
 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อินเดีย เอฟไอเอฟ 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ  • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ต้ี รีท 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค ์อิควิต้ี เอฟไอเอฟ 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควิต้ี พลสั เอฟไอเอฟ 

กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน คือ 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ อิควิต้ี  

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อิควิต้ี ปันผล 

กองทุนรวมตลาดเงนิ 1 กองทุน คือ 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต  

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่งเป็น 3 ชนิดหน่วยลงทุน คือ 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษ ี

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ไดล้ดหย่อนภาษี 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม 

และกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) 2 กองทุน คือ  

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เฟล็กซิเบ้ิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เพื่อการเลี้ยงชีพ 

บริษทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีให้ความไวว้างใจเราเป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษทัจะพิจารณาการลงทุน

อย่างระมัดระวงัและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดท่ีจะเกิดแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งน้ี บริษัทยงัคงมุ่งมั่นท่ีจะนําเสนอ

ผลิตภณัฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

กรุงเทพฯ: มีนาคม 2564 

__________________________ 
หมายเหตุ: *กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ยูโรเป้ียน โกรท เอฟไอเอฟ (MS-EUROPE) และกองทุนเปิด แมนูไลฟ์กา้วไกล (MN-BALANCE) 

เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน เน่ืองจากมีผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย จึงไดป้ระกาศยุติการรับคาํสั่งซ้ือและคาํสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุนตั้งแต่วนัท่ี 19 มกราคม 2564 และวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 ตามลาํดบั 
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ประวัติบริษัท 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)”) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2549 

ดว้ยทุนจดทะเบียนจาํนวน 100 ลา้นบาท โดยไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจดัการกองทุนรวมและกองทุนส่วน

บุคคลจากกระทรวงการคลงั ซ่ึงอยู่ภายใต้การกาํกับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดย

บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน 9 ครั้ ง ดงัน้ี  

 ครั้ งท่ี 1 : วนัท่ี 7 กนัยายน 2554 จาํนวน 80 ลา้นบาท เป็น 180 ลา้นบาท  

 ครั้ งท่ี 2 : วนัท่ี 13 มิถุนายน 2557 จาํนวน 45 ลา้นบาท เป็น 225 ลา้นบาท  

 ครั้ งท่ี 3 : วนัท่ี 29 มีนาคม 2559 จาํนวน 25 ลา้นบาท เป็น 250 ลา้นบาท  

 ครั้ งท่ี 4 : วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 จาํนวน 52 ลา้นบาท เป็น 302 ลา้นบาท 

 ครั้ งท่ี 5 : วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 จาํนวน 50 ลา้นบาท รวมเป็น 352 ลา้นบาท 

 ครั้ งท่ี 6 : วนัท่ี 19 ธันวาคม 2562 จาํนวน 16 ลา้นบาท รวมเป็น 368 ลา้นบาท 

 ครั้ งท่ี 7 : วนัท่ี 6 มิถุนายน 2563 จาํนวน 16 ลา้นบาท รวมเป็น 384 ลา้นบาท 

 ครั้ งท่ี 8 : วนัท่ี 8 ตุลาคม 2563 จาํนวน 15 ลา้นบาท รวมเป็น 399 ลา้นบาท 

 ครั้ งท่ี 9 : วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2564 จาํนวน 13 ลา้นบาท รวมเป็น 412 ลา้นบาท 

 

คณะกรรมการของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ มีนาคม 2564) 

1. นายไมเคิล พาร์คเกอร์  ประธานกรรมการ 

2. นายเจียนอาน่ี เฟียคโก ้  กรรมการ 

3. นายไมเคิล รีด  กรรมการ 

4. นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ ์  กรรมการ 
 

 

คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ มีนาคม 2564) 

1. นายไมเคิล รีด ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

2. นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ ์ รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและประธานเจา้หน้าท่ี สายงานการลงทุน 

3. นายชยัเกษม วฒันศิริพงษ ์ ประธานเจา้หน้าท่ี สายงานบริหารช่องทางจดัจาํหน่าย 

4. นางสาวชชัฎดา เอกะหิตานนท์ ประธานเจา้หน้าท่ี สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

5. นางสาวปานรดา โกจารยศ์รี ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายปฏิบติัการ 

6. นายวสุ สุทธิพงษช์ยั  ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายตราสารหน้ี 
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ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM) มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและผลตอบแทนเฉลี่ย

ต่อปียอ้นหลงั 1 ปี ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2563 เทียบกบัช่วงเวลา ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2562 ดงัน้ี  
  

 30 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 62 

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (ลา้นบาท) 713.23 795.09 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 17.9285 14.3323 

ผลตอบแทนยอ้นหลงั (%) 1 ม.ค.  –  31 ธ.ค. 63 1 ม.ค.  –  31 ธ.ค. 62 

MS-ASIAN SM 25.03% 1.66% 

MSCI AC Asia Pacific ex JP Small Cap Index 25.96% 1.72% 

ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2563 กองทุนหลกั Manulife Global Fund - Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) ให้นํ้าหนกัการลงทุน

ในประเทศสูงสุด 3 อนัดับแรก ได้แก่ จีน 20.17% ไตห้วนั 18.57% และเกาหลี 15.39% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อนัดับแรก 

ได้แก่  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology) 18.86% กลุ่มสินค้าฟุ่ มเฟือย (Consumer Discretionary) 17.40%      

กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials) 17.08% กลุ่มวตัถุดิบ (Materials) 13.57% และกลุ่มบริการส่ือสาร (Communication Services) 9.23%  
 

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 

ไตรมาสแรกของปี 2563 ตลาดหุ้นขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นญ่ีปุ่นให้ผลตอบแทนเป็นลบอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่        

เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์และลดลงอย่างมีนัยสําคญัในเดือนมีนาคม เน่ืองจากการระบาดของเช้ือ COVID-19 ท่ีแพร่ไปทั่วโลก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐฯ เน่ืองจากศูนยก์ลางของการระบาดของเช้ือไวรัสดงักล่าวไดย้า้ยจากภูมิภาคเอเชียไปยงัยุโรปและสหรัฐฯ 

ส่งผลให้ตลาดมีความผนัผวนอย่างมากและนกัลงทุนต่างหันมาลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีมีความปลอดภยัมากข้ึน ทั้งน้ี ตลาดหุ้นจีนไดร้ับ

ผลกระทบจากความผนัผวนอย่างรุนแรงของตลาดหลกัทรัพยท์ั่วโลก ประกอบกับข้อมูลทางเศรษฐกิจท่ีแสดงถึงทิศทางในเชิงลบ   

แต่เม่ือเทียบกับตลาดอื่นในภูมิภาคน้ี ตลาดหุ้นจีนกลบัยงัคงเป็นหน่ึงในตลาดท่ีมีผลการดาํเนินงานดีกว่าเพื่อน เน่ืองจากประเทศจีน

เร่ิมค่อยๆ ปลดล็อกจากการปิดประเทศเพื่อความปลอดภยัจากการติดเช้ือไวรัส  ด้านตลาดหุ้นไต้หวนัปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง

เช่นกันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน ประกอบกับอุปสงค์ต่อสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ท่ีลดลง 

โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัเทคโนโลยี 5G และสมาร์ทโฟน ตรงขา้มกับหุ้นขนาดเล็กในเกาหลีใต้ท่ีกลบัให้ผลตอบแทนท่ีดี

ท่ีสุดเม่ือเทียบกบัตลาดอื่นๆ โดยมีผลการดาํเนินงานของหุ้นในกลุ่ม Healthcare เป็นปัจจยัสนบัสนุน 

ไตรมาสท่ี 2/2563 ตลาดหุ้นขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นญ่ีปุ่น กลบัมาปรับตัวเป็นบวกอย่างต่อเน่ืองจากการท่ีบาง

ประเทศในภูมิภาคเอเชียไดป้ลดล็อกเพื่อกลบัมาดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้ ง โดยรัฐบาลต่างๆ ได้มีการดาํเนินมาตรการเพื่อ

กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน อาทิ วุฒิสภาของสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายสําหรับมาตรการเยียวยาในขั้นท่ีสอง ในขณะท่ีธนาคารกลาง

สหรัฐฯ (Fed) ประกาศแผนท่ีจะรับซ้ือตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงมากข้ึน ทั้งน้ี รัฐบาลของหลายประเทศในเอเชียได้ดาํเนินการใน

แนวทางเดียวกนั โดยธนาคารกลางหลายแห่งในภูมิภาคน้ีไดเ้ร่ิมรับซ้ือตราสารหน้ีท่ีมีรัฐบาลของตนเป็นผูอ้อก นอกจากน้ี ยงัได้แรง

หนุนจากนกัลงทุนท่ีหันกลบัมาเน้นลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงมากข้ึนในตลาดหลกัทรัพยท์ัว่โลก ซ่ึงเป็นผลจากข่าวดีเกี่ยวกับ

การคน้พบแนวทางการรักษาไวรัส COVID-19 ในหลายๆ ประเทศ และการแสดงความเห็นในเชิงสนบัสนุนนโยบายผ่อนคลายทาง

การเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบกับพฒันาการในทิศทางท่ีดีข้ึนพอสมควรของความสัมพนัธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับ

สหรัฐฯ ช่วยให้บรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคน้ีคึกคกัมากข้ึน 

ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2563 ตลาดหุ้นขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นญ่ีปุ่น ปรับตัวผสมผสานทั้งบวกและลบ โดยในเดือน

กรกฎาคมถึงสิงหาคม ผลการดาํเนินงานของตลาดหุ้นขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกเวน้ญ่ีปุ่นปรับตัวสูงข้ึน นักลงทุนทั่วโลกหัน

มาสนใจลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงมากข้ึน ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีค่อยๆ กลบัคืนสู่สภาพปกติและนโยบายการเงินท่ีผอ่นคลายของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ลว้นมีส่วนผลกัดนัให้ตลาดหุ้นเขม้แข็งยิ่งข้ึน ถึงแม้ว่าความตึงเครียดระหว่างจีนกบัสหรัฐฯ จะยงัคงมีอยู่ พอเขา้สู่

เดือนกนัยายน ตลาดหุ้นขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกเวน้ญ่ีปุ่นกลบัอ่อนตวัลงอีกครั้ ง โดยตลาดหุ้นในเอเชียหลายแห่งเคลื่อนไหว

ตํ่าลงตามทิศทางของตลาดในประเทศท่ีพฒันาแล้ว เน่ืองจากประเด็นท่ีวิตกกงัวลหลายประการ อาทิ โอกาสท่ีจะเกิดความขดัแยง้ในผล
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การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน การดําเนินมาตรการทางการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศสําคัญๆ ท่ี

หยุดชะงักกลางคนั ความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนและได้ลุกลามไปยงัอุตสาหกรรม Semiconductor ซ่ึง

สหรัฐฯ ได้ออกกฎระเบียบควบคุมการส่งออกของบริษทัผูผ้ลิตรายใหญ่แห่งหน่ึงของจีน ตลาดหุ้นสําคญัๆ ในเอเชียเหนือ (เกาหลีใต้และ

ไตห้วนั) มีราคาสูงข้ึน โดยมีหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีฟ้ืนตวัอย่างรวดเร็วเป็นปัจจยัหนุน ในขณะท่ีตลาดหุ้นในอาเซียนส่วนใหญ่มี

ผลการดาํเนินงานติดลบ สาเหตุจากหลายประเทศในภูมิภาคน้ียงัคงต้องต่อสู้กับปัญหาการพุ่งสูงข้ึนของจาํนวนผูติ้ดเช้ือ Covid-19 และ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีตามมา อย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ตลาดหุ้นขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกเวน้

ญ่ีปุ่น เคลื่อนไหวสูงข้ึนอย่างมาก ซ่ึงมีสาเหตุมาจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ และความคืบหน้าท่ีน่าพอใจเกี่ยวกบัการ

ผลิตวคัซีนตา้นไวรัส Covid-19 ทั้งน้ี ราคาหุ้นทัว่โลกพุ่งสูงข้ึนหลงัจากท่ี นายโจ ไบเดน ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ

แนวโน้มของราคาหุ้นท่ีเคลื่อนไหวสูงข้ึนดงักล่าวได้ขยายไปยงัภูมิภาคเอเชีย โดยตลาดหุ้นในอาเซียนซ่ึงมีผลการดาํเนินงานตํ่ากว่าตลาด

อื่นๆ ได้รับประโยชน์มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดหุ้นของอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย (ซ่ึงเป็นตลาดของหุ้นท่ีเป็น

องคป์ระกอบของดชันี MSCI ในอาเซียน) 

ในเดือนธันวาคม 2563 ตลาดหุ้นขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยงัคงแข็งแกร่งอย่างต่อเน่ือง และปิดตลาด ณ ส้ินปีด้วยดัชนี MSCI 

Asia ex-Japan ท่ีสูงเป็นประวติัการณ์ โดยตลาดปรับตัวสูงข้ึนเน่ืองจากปัจจัยบวกหลายประการ เช่น การเร่ิมนําวัคซีนป้องกันไวรัส 

Covid-19 ออกสู่ตลาดในหลายประเทศ การผ่านกฎหมายเกี่ยวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงเงิน 9 แสนลา้นดอลลาร์โดยรัฐสภาของ

สหรัฐฯ และการบรรลุขอ้ตกลงระหว่างองักฤษกับสหภาพยุโรปในกระบวนการนําองักฤษออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit 

Deal) ในวินาทีสุดทา้ย นอกจากน้ี ตลาดหุ้นในเอเชียยงัไดร้ับประโยชน์จากค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีอ่อนตวั ซ่ึงผลกัดนัให้ค่าของเงิน

สกุลสําคญัๆ ในเอเชียทุกสกุลแข็งแกร่งข้ึน สถานการณ์ท่ีเอื้ออาํนวยดงักล่าว ประกอบกบัเงินทุนไหลเขา้สู่ตลาดต่างๆ ในเอเชียในปริมาณ

สูง ส่งผลให้ตลาดหุ้นทุกแห่งในภูมิภาคน้ีมีราคาสูงข้ึนในเดือนน้ี 

ทั้งน้ี ปี 2563 เป็นปีท่ีสภาวะของตลาดหลกัทรัพยใ์นภูมิภาคน้ีเต็มไปดว้ยความทา้ทาย ผูจ้ดัการกองทุนหลกัจงึให้ความสําคญัอย่างยิ่ง

ต่อผลกระทบของ Covid-19 ในระยะท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีมีการใชว้คัซีนตา้นไวรัสและแนวโน้มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยจะ

ติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อจะได้เข้าใจถึงแนวโน้มการดําเนินงานของบริษัทเหล่าน้ีในอนาคต 

นอกจากน้ี ผูจ้ัดการกองทุนหลกัไดเ้ฝ้าจบัตาความมีประสิทธิภาพของวคัซีนต้านไวรัส และกาํหนดการท่ีจะนําวคัซีนเหล่าน้ีออกสู่

ตลาด อีกทั้งคอยติดตามความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดเทียบกับความเป็นจริงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการดาํเนินงานอย่าง

ใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ยงัมีผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ ท่ีสร้างความผนัผวนให้กับตลาดอย่างชัดเจนด้วยเช่นกัน เช่น การเพิ่มข้ึนของ

ระดบัหน้ีสาธารณะ (Public Debt Levels) และประเด็นปัญหาทางการเมืองใหม่ๆ ท่ีรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐฯ อาจมีข้อติดขดัหรือไม่

สามารถบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล ปัญหาด้านการคา้ระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก แต่

เม่ือมองในแง่บวก เช่ือว่าการเขา้ดาํรงตาํแหน่งของประธานาธิบดีไบเดนน่าจะช่วยเสริมให้สัมพนัธภาพระหว่างสหรัฐฯ กบัประเทศ

ในแถบเอเชียมีความเขม้แข็งยิ่งข้ึน ดว้ยความเช่ือมัน่ท่ีมีการเน้นย ํ้าในขอ้ตกลงดา้นความมัน่คงระหว่างประเทศ และการสนบัสนุนทาง

การคา้ การเมือง และเศรษฐกิจท่ีมีโอกาสจะขยายตวัมากข้ึน อนัเป็นผลจากการพิจารณาหารือในระยะปานกลางของขอ้ตกลงหุ้นส่วน

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) ท่ีมีการหยิบยกข้ึนมาเจรจากนัอีกครั้ ง 
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควตีิ ้เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM) 

นโยบายการลงทุน 

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) บริหารจดัการโดย Manulife 

Investment Management (Hong Kong) Ltd. ซ่ึงมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทุน สําหรับการลงทุนส่วนท่ีเหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นหรือการหา   

ดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได ้ทั้งในและต่างประเทศ 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก (Manulife Global Fund – Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I)) 

กองทุนมีเป้าหมายท่ีจะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสําหรับผูท่ี้สามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผนัผวน

ของมูลค่าเงินลงทุนได้อย่างมีนัยสําคญั โดยพอร์ตการลงทุนจะยึดหลกัการกระจายการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิในตราสารทุนและหลกัทรัพยท่ี์อา้งอิงกบัตราสารทุนของบริษทัท่ีมีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือ

แปซิฟิก โดยตราสารทุนและหลกัทรัพยท่ี์อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและใบสําคญัแสดงสิทธิใน

ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

 

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล  แต่จะนาํกาํไรท่ีไดไ้ปลงทุนต่อ เพื่อให้เกิดรายได้สูงข้ึน 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 
 

นายทะเบียนกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 
 
 

แผนภาพแสดงตําแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (exchange rate risk) 

 

 

 

 

 

คําเตือนที่ควรทราบ 

 เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซ่ึงลงทุนในประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาคเอเชียและ/หรือ

แปซิฟิก จึงมีความเส่ียงของกลุ่มประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน (Country Risk) เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 

สังคมหรือขอ้จาํกดัอื่นๆ เกี่ยวกบัการลงทุน ซ่ึงอาจส่งผลต่อราคาของหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีกองทุนพิจารณาลงทุนได ้

 กองทุนหลกัมีการลงทุนกระจุกตวัในประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก 
 

การป้องกนัความเส่ียง FX บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

ตํ่า สูง 

ท้ังหมด/ เกือบท้ังหมด 
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การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

เร่ืองที่แก้ไข สรุปรายละเอียด วันที่มีผล 

ยกเลิกข้อจํากัดการถือหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวม  

[เป็นไปตามประกาศสํานักงาน 

ก.ล.ต. ท่ี สน.52/2563 และ

ประกาศคณะกรรมการกาํกับ

ตลาดทุน ท่ี ทน.62/2563] 

 

 

 

การยกเลิกขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ไดแ้ก่ 

(1) ยกเลิกการจาํกัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคล

เดียวกันถือหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุน 

(2) ยกเลิกการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การจาํกัดการจัดสรรและการ

โอนหน่วยลงทุน การรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. การแกไ้ขสัดส่วนการถือ

หน่วยลงทุนกรณีถือหน่วยลงทุนเกินข้อจาํกัด รวมทั้งการจาํกัดสิทธิของผู้

ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล (เฉพาะกองทุนท่ีมีนโยบายจ่ายเงินปัน

ผล) เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมี ผู ้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุน บริษทัจดัการจะไม่นบั

คะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 นั้น 

22 ธันวาคม 2563 

เป็นตน้ไป 

ปรับปรุงรายช่ือผู้สอบบัญชี เดิม ใหม่ 

ช่ือ : นางสาวสมใจ คุณปสุต 

ช่ือ : นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง   

ช่ือ : นางยุพดี สัจจะวรรณกุล (ยกเลิก)  

ช่ือ : นางสาวสมใจ คุณปสุต 

ช่ือ : นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง   

ช่ือ : นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 
 

เพ่ิมเติมนโยบายการปรับมลูค่า

หน่วยลงทุน (Swing Pricing 

Policy) ของกองทุนหลักท่ีอยู่ใน

กลุ่ม Manulife Global Fund 

เพ่ือเปิดเผยการเพ่ิมนโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing Policy) 

ของกองทุนหลักท่ีอยู่ในกลุ่ม Manulife Global Fund ซ่ึงไดก้าํหนดข้ึนเพ่ือใชใ้น

การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ปกป้องผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนหลกัในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์มีมูลค่าเงิน

ลงทุนสุทธิเข้าหรือออกอย่างมีนัยสําคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (“Dilution”) ท่ีเกิดจากต้นทุนการทําธุรกรรมท่ี

สูงข้ึนจากการซ้ือขายทรัพยสิ์นในพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลกั 

ทั้งน้ี กองทุนหลกัอาจพิจารณาปรับใช้นโยบายดงักล่าวไดใ้นอัตราไม่เกิน 2.00% 

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) โดยจะเร่ิมมีผลตั้งแต่วนัท่ี 

18 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
22 มกราคม 2564 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควต้ีิ เอฟไอเอฟ 

              ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน 
สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ อนัมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูจ้ดัตั้งและ
จดัการกองทุนไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดงักล่าว ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แลว้นั้น 

ธนาคารฯ ไดจ้ดัท ารายงานฉบบัน้ีข้ึนบนพ้ืนฐานของแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีในจดหมายน้ีโดยเช่ือว่า
เช่ือถือได ้แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อ
ความผิดพลาด ความละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลท่ีสาม) อยา่งชดัแจง้ ไม่มีการรับประกนัวา่เหตุการณ์หรือ
ผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนักบัรายงานดงักล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไม่รับประกนั
ใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระท าการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการ
กระท า หรือการละเลยท่ีเกิดข้ึนอนัเก่ียวขอ้งกบัรายงานฉบบัน้ี  

ธนาคารฯ เห็นวา่ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในการ 
จัดการโดยถูกต้องตามท่ีควรตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไวใ้นโครงการจัดการท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 

   ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 

 (คุณกฤป อนัตกร    คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัด์ิ)
        Citibank N.A. 

   ผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนรวม 
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ผลการดําเนนิงานย้อนหลัง (%)                                                                                                                   ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 
 

กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 

MS-ASIAN SM 713,233,889.50 17.9285 
  
 กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ต้ังแต่วันที่จัดต้ังกองทุน 

 
 

ช่ือกองทุน /  

เกณฑ์มาตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อปี 

ต้ังแต่ 

ต้นปี 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 

ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 

(31 ม.ค. 55) 

MS-ASIAN SM 25.03 9.33 23.56 25.03 -1.52 2.62 N/A 6.83 

เกณฑ์มาตรฐาน* 25.96 13.96 31.06 25.96 1.69 4.91 N/A 5.45 

Standard Deviation  

ของกองทุน 
22.68 12.08 14.74 22.68 16.58 14.78 N/A 14.22 

Standard Deviation 

ของเกณฑ์มาตรฐาน 
23.75 11.11 12.99 23.75 16.37 14.13 N/A 13.13 

ท่ีมา: Morningstar 

หมายเหตุ: การนาํเสนอผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงเวลาตํ่ากว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอตัราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return) 

* MSCI AC Asia Pacific ex JP Small Cap Index เป็นดัชนีท่ีจัดทําข้ึนโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เพื่อใช้ใน

การเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของการลงทุนในหลกัทรัพยข์องกลุ่มประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเวน้ประเทศ

ญ่ีปุ่น) ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง นิวซีแลนด์และสิงคโปร์ และกลุ่มประเทศตลาดเกิด

ใหม่ ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวนัและไทย ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูล

ดงักล่าวเป็นสกุลบาท 

เอกสารการวัดผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ผลการดาํเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดาํเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทาํความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน   

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงอาจทําให้เกิดกาํไรหรือขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลี่ยนและอาจได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือตํา่กว่ามูลค่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

101.86

108

114.52

128.75

136.51

144.75

162.74

172.55

194

 

                 

  

                              MS-ASIAN SM 
                              MSCI AC Asia PC ex JP Small Cap Index 
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟไอเอฟ 

 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*  จํานวนเงิน   ร้อยละของมูลค่า  

 (Fund's direct expenses)   (พันบาท)   ทรัพย์สินสุทธิ  

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee)  10,093.28 1.4118 

 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee)  267.59 0.0374 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)  458.73 0.0642 

 ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee)      ไม่มี ไม่มี 

 ค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(trading costs) - - 

 ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขาย 

• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

• ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

 

- 

- 

 

- 

- 

ค่าตรวจสอบบญัชี (audit fee) 161.35 0.0226 

ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร 12.57 0.0018 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 2.40 0.0003 

ค่าจดัทาํ จดัพิมพร์ายงานประจาํปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ 0.57 0.0001 

ค่าธรรมเนียมการโอนหลกัทรัพย ์(Securities Transfer) 0.99 0.0001 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **                   10,997.48 1.5383 

     *        ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดร้วมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 

    **  ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย ์

 

 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุน 

(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
- ไม่มี - 

 

หมายเหตุ: กรณีกองทุน Feeder Fund บริษทัจดัการจะซ้ือหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัสอดคลอ้งกบัการซ้ือหรือ      

ไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผูล้งทุน 
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การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดที่มิใช่ดอกผล 

หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน 

 

กองทุนน้ีไม่มีการรับค่าตอบแทนอื่นๆ ท่ีมิใช่ดอกผลหรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทุน 

 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

ช่ือหลักทรัพย์ จํานวนหน่วย 

(พันหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 

(พันบาท) 

ร้อยละของ 

NAV 

พันธบัตร ต๋ัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย       

พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย       

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 44/91/63 15,000.00 14,993.08 2.09 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 49/87/63 8,000.00 7,995.31 1.12 

เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอ่ืนที่มีกฎหมายเฉพาะ 

จัดต้ังขึน้ 

      

เงินฝากออมทรัพย์       

ธนาคาร ซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ   144.11 0.02 

ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจํากัดเป็นผู้ออก    

ตราสารหนี้ภาคเอกชน    

หุ้นกูร้ะยะสั้นของบริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั 

ชุดท่ี 8 ครบกาํหนดไถ่ถอน วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

6,000.00 5,985.86 0.84 

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ

หน่วยลงทุน 

      

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน       

Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund 12,021.37 676,120.59 94.45 

เงินฝากออมทรัพย์       

ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ   12,652.87 1.77 

สินทรัพย์อ่ืน และหนี้สินอ่ืน       

สินทรัพยอ์ื่น   2,540.29 0.35 

หน้ีสินอื่น   4,612.08 0.64 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 41,021.37 715,820.03 100.00 
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย 
 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 

กลุ่มของตราสาร  มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท) 

%NAV 

(ก)  ตราสารภาครัฐ ไดแ้ก่ ตัว๋แลกเงิน พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พนัธบตัร หรือตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและ
พฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือกระทรวงการคลงั เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับ
อาวลั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

             22,988,124.25            3.22   

(ข)  ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั
เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

                 144,105.91              0.02 

(ค)  ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดร้ับ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก  
ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั  

5,985,744.24 0.84 

(ง)  ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากว่า
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้บัอาวลั  
ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

 สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุม่ (ง)    15 %NAV  

 

รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ต 

 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 

ประเภท ผู้ออก ผู้คํ้าประกัน/ 

ผู้รับรอง/ 

ผู้สลักหลัง 

วันครบอายุ อันดับความ 

น่าเช่ือถือ 

 

มูลค่าหน้าตั๋ว 

(บาท) 

มูลค่าตาม 

ราคาตลาด 

(บาท) 

พันธบัตร       

CB21204C  ธนาคารแห่งประเทศไทย  4 ก.พ. 64  15,000,000.0000 14,992,877.59 

CB21311B ธนาคารแห่งประเทศไทย  11 มี.ค. 64  8,000,000.0000 7,995,246.66 

หุ้นกู้       

 ICBCTL215 บจก. ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย)  7 พ.ค. 64 AAA (tha) 6,000,000.0000 5,985,744.24 

เงินฝากในธนาคาร

พาณิชย์ 

      

 CITI-GOLD SAVING ธนาคารซิต้ีแบงก ์กรุงเทพฯ     144,105.91 

 CITI-SAVING-THB ธนาคารซิต้ีแบงก ์กรุงเทพฯ 

(บ/ช เพื่อการดาํเนินงาน) 

    12,653,637.09 

รวม 41,771,611.49 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

Tris Fitch Definition Notes 

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนี้ระยะส้ัน 

T1 F1 ผูอ้อกตราสารหน้ีมีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ี

แข็งแกร่งในระดบัดีมาก มีสภาพคล่องท่ีดีมาก และนกัลงทุนจะ

ไดร้ับความคุม้ครองจากการผิดนดัชําระหน้ีท่ีดีกว่าอนัดบัเครดิต

ในระดับอื่น  ผู ้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับ

ดังกล่าวซ่ึงมีเคร่ืองหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้าน

การผิดนดัชาํระหน้ีท่ีสูงยิ่งข้ึน  

 

T2 F2 ผูอ้อกตราสารหน้ีมีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ี

แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะ

สั้นในระดบัท่ีน่าพอใจ  

 

T3 F3 ผูอ้อกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้นใน

ระดบัท่ียอมรับได้ 

 

T4 B, C ผูอ้อกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้นท่ี 

ค่อนขา้งอ่อนแอ 

 

D D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหน้ี โดยผูอ้อกตราสารหน้ี

ไม่สามารถชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ไดต้ามกาํหนด 

 

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

AAA AAA(tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าท่ีสุด กลุ่มตราสารหน้ี 

ระดบัน่าลงทุน 

 (Investment grade 

bonds) 

AA AA(tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 

A A(tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB(tha) ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

BB BB(tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากว่าระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี 

ระดบัเก็งกาํไร  

(Speculative grade 

bonds) 

B B(tha) ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก 

C CCC,CC,C (tha) มีความเส่ียงต่อการผิดนดัชาํระหน้ีสูงสุด 

D DDD,DD,D (tha) อยู่ในภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 
 

ทั้ง Tris Rating และ Fitch Ratings ได้ใช้สัญลักษณ์บวก (+) และลบ (-) ต่อท้ายอนัดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพ

เครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกว่าเล็กน้อย (+) และน้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลาํดบั ส่วนกรณีของ Fitch Ratings จะไม่มีการใช้สัญลกัษณ์ต่อทา้ย

สําหรับอนัดบัความน่าเช่ือถือ AAA (tha) และอนัดบัท่ีตํ่ากว่า CCC (tha) 

ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย / www.trisrating.com / www.fitchrating.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trisrating.com/
http://www.fitchrating.com/
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รายงานช่ือบุคคลที่เก่ียวข้องและข้อมูลการทําธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับกองทนุ (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2563) 

1. รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้ 

2. ข้อมูลการทําธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับกองทุน

-ไม่มี -

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกบักองทุนไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรงหรือท่ี 

เวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการท่ี www.manulife-asset.co.th  

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

-ไม่มี -

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 

ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหน่ึงไม่เป็นไปตาม

นโยบายการลงทุน 

รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทุนไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน

โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

ช่ือ - นามสกุล ขอบเขตหน้าที่ วันที่เร่ิมบริหารกองทุน 

นายสุเมธา ลิว่เฉลิมวงศ ์ บริหารทีมงานสายงานการลงทุน 17 สิงหาคม 2563 

นายวสุ สุทธิพงษช์ยั ผูจ้ดัการกองทุนตราสารหน้ี 15 กนัยายน 2552 

นายพีระสิษฐ ์ไตรรัตน์ผดุงผล ผูจ้ดัการกองทุนตราสารทุน 8 ตุลาคม 2563 

ลําดับที่ ช่ือ - นามสกุล

1. นายไมเคิล รีด 

2. นายสุเมธา ลิว่เฉลิมวงศ ์

3. นายชยัเกษม วฒันศิริพงษ ์

4. นางสาวชชัฎดา เอกะหิตานนท์ 

5. นายพรีภทัร ฝอยทอง (ส้ินสุดการปฏิบติัหน้าท่ีถึงวนัท่ี 30 ธ.ค. 63) 

6. นายวสุ สุทธิพงษช์ยั 

7. นางสาวปานรดา โกจารยศ์รี 

http://www.manulife-asset.co.th/


Investment Objective Calendar Year Performance (%)
2020 2019 2018 2017

Asian Small Cap Equity 28.86 9.74 -24.70 44.03

Cumulative Performance (%)
YTD 1 yr. 3 yr. 5 yr.

Asian Small Cap Equity 28.86 28.86 6.48 44.87

Fund Information
Investment Manager Manulife Investment Management (Hong Kong) Ltd.

Launch Date (YYYY/MM/DD) 2012/01/31 Cumulative Performance Chart Since Launch
Launch Price US$ 1.00

Fund Currency USD

Fund Size US$ 39.63 Million

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$ 1.8739 MGF Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) 
Past 12-Month Dividends Dividend Amount       Ex-Dividend Date MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
(USD per share) US$ 0.032488       2020/10/23 (YYYY/MM/DD)   Source: Morningstar, NAV to NAV, USD, dividends reinvested, as of 31/12/2020.
ISIN LU0706269932

Bloomberg Ticker MGASCEI:LX Top 10 Holdings (%)
Minth Group Limited
NICE Information Service Co., Ltd.
I-MAB Sponsored ADR
Haitian International Holdings Limited
SK Materials Co., Ltd
Bapcor Ltd
SEOJIN SYSTEM CO.,LTD
Pentamaster Corp. Bhd.
Cathay Media and Education Group Inc.
VITZROCELL Co., Ltd.

Information as of 31/12/2020 Information as of 31/12/2020

Market Breakdown Sector Allocation

Information as of 31/12/2020

2.00%
2.06%

1.98%

Portfolio Breakdown

25.99 14.38 52.62

Fund /Benchmark (USD)

MSCI Asia Pacific ex 
Japan Small Cap Index 25.99

December 2020

Manulife Global Fund

2.10%
2.18%
2.22%

Since Launch

65.69

106.00

2.28%
2.41%
2.69%
2.69%

10.57 -17.89

Fund /Benchmark (USD) 2016

32.53

-5.54

0.68MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap 
Index 25.99

Asian Small Cap Equity Fund
(Share Class I)

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.

Source: Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited. ©Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The Morningstar sourced information 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. Neither 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 future performance. 

Visit website at www.manulife.com.hk.

0.61%
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1.75%

2.55%
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4.98%
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13.08%
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20.17%
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ 

รายงาน และ งบการเงิน 

31 ธนัวาคม 2563 

15



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ                   

(กองทุนฯ) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ         

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงาน               

และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน         

สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทนุรวม

และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน และไดรั้บการเห็นชอบจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค          

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กองทุนฯตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุใน

ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

16
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารของกองทุนฯมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม       

แนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน               

และไดรั้บการเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รับผิดชอบเก่ียวกบัการ

ควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารของกองทุนฯพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารของกองทุนฯรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑ ์

การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารของกองทุนฯมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนฯหรือ           

หยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด                   

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคอื                

ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี            

จะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง            

อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ี          

ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน         

จากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง            

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก

การทจุริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของกองทุนฯ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารของกองทุนฯใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารของกองทุนฯจดัทาํ

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารของ

กองทุนฯ และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบั

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกองทุนฯใน

การดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่

กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนฯตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารของกองทุนฯในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุม

ภายใน ซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

ณริศรา ไชยสุวรรณ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4812 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั

กรุงเทพฯ: 26 มีนาคม 2564 



กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควติี� เอฟไอเอฟ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม

  (ราคาทุน 2563: 651,222,429 บาท

  และ 2562: 906,232,186 บาท) 9 705,238,950           786,438,239           

เงินฝากธนาคาร 7 12,652,871             6,279,720               

ลูกหนี�

   จากการขายเงินลงทุน 2,130,994               6,295,289               

   จากเงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ 9 365,039                  376,182                  

   จากการขายหน่วยลงทุน 40,667                     40,667                     

   จากดอกเบี�ย 654 1,627                       

สินทรัพยอื์�น 2,938                       572 

รวมสินทรัพย์ 720,432,113           799,432,296           

หนี�สิน

เจา้หนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 3,533,105               4,320,802               

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9 1,054,886               1,215,363               

หนี� สินอื�น 24,093                     28,405                     

รวมหนี�สิน 4,612,084               5,564,570               

สินทรัพย์สุทธิ 715,820,029           793,867,726           

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน

   หน่วยลงทุน 860,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 8,600,000,000        8,600,000,000        

ทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน

   หน่วยลงทุน 39,781,950.8811 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

   (2562: 55,475,051.6414 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) 397,819,509           554,750,516           

กาํไรสะสม

   กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 8 350,506,049           192,312,667           

   บญัชีปรับสมดุล (32,505,529)            46,804,543             

สินทรัพย์สุทธิ 715,820,029           793,867,726           

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 17.9935                  14.3103                  

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมด ณ วนัสิ�นปี (หน่วย) 39,781,950.8811    55,475,051.6414    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อคิวิตี� เอฟไอเอฟ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

วันที� 31 ธันวาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื�อย่อหลกัทรัพย์

วันครบ

กาํหนด

อตัรา 

ดอกเบี�ย  จํานวนหุ้น

 มูลค่าที�ตราไว้/

 ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม

 ร้อยละ   

ของมูลค่า 

เงินลงทุน

อตัรา 

ดอกเบี�ย  จํานวนหุ้น

 มูลค่าที�ตราไว้/

 ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม

 ร้อยละ   

ของมูลค่า 

เงินลงทุน

(%) (หุ้น) (บาท) (บาท) (%) (%) (หุ้น) (บาท) (บาท) (%)

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Class I)

จาํนวน 12,021,367.4880 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1.8739 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

รวมเป็นเงิน 22,526,840.5358 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

(2562:  จาํนวน 16,733,033.5280 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1.4828

MGASCEI 12,021,367.4880  622,109,354     676,120,592   95.87       16,733,033.5280  867,150,755     747,354,484   95.03       

รวมหน่วยลงทุน 622,109,354     676,120,592   95.87       867,150,755     747,354,484   95.03       

ตราสารหนี�

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20123B 23  ม.ค. 2563 -           - -                    -                   - -           11,000.00 11,000,000       10,990,560     1.40         

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20206B 6 ก.พ. 2563 -           - -                    -                   - -           15,000.00 15,000,000       14,980,976     1.91         

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20312C 12 มี.ค. 2563 -           - -                    -                   - -           5,000.00 5,000,000         4,988,646        0.63         

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20326B 26 มี.ค. 2563 -           - -                    -                   - -           8,000.00 8,000,000         7,979,467        1.01         

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21204C 4  ก.พ. 2564 - 15,000.00 15,000,000       14,993,081     2.13         -           - -                        -                       -               

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21311B 11 มี.ค. 2564 - 8,000.00 8,000,000         7,995,315        1.13         -           - -                        -                       -               

ตราสารหนี�ภาคเอกชน

หุ้นกูบ้ริษทั ลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั ICBCTL21507A 7 พ.ค. 2564 - 6,000.00 6,000,000         5,985,856        0.85         -           - -                        -                       -               

รวมตราสารหนี� 29,000,000       28,974,252     4.11         39,000,000       38,939,649     4.95         

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารซิตี�แบงก ์เอน็.เอ. เผื�อเรียก 0.18 - 144,106 144,106           0.02         0.50 - 144,106 144,106           0.02         

รวมเงินฝากธนาคาร 144,106            144,106           0.02         144,106            144,106           0.02         

รวมเงินลงทุน 651,253,460     705,238,950   100.00     906,294,861     786,438,239   100.00     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ชื�อหลกัทรัพย์

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา รวมเป็นเงิน 24,811,742 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

25622563
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควติี� เอฟไอเอฟ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายไดเ้งินปันผล 9 12,834,658             16,520,949             

รายไดด้อกเบี�ย 8,379                       12,668                     

รายไดเ้งินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ 6.3, 9 4,523,353               5,722,464               

รวมรายได้ 17,366,390             22,256,081             

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6.1, 9 10,093,278             12,864,204             

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 6.1 267,594                  341,096                  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6.1 458,732                  584,737                  

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ 6.2 177,879                  248,611                  

รวมค่าใช้จ่าย 10,997,483             14,038,648             

รายได้สุทธิ 6,368,907               8,217,433               

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (15,183,741)            (41,439,512)            

รายการกาํไรสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 160,971,492           122,050,402           

รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากอตัราแลกเปลี�ยน (6,805,247)              (9,709,579)              

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากอตัราแลกเปลี�ยน 12,842,451             (65,434,087)            

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที�เกิดขึ�นและที�ยงัไม่เกิดขึ�น 151,824,955           5,467,224               

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 158,193,862           13,684,657             

หกั ภาษีเงินได้ (480) (287) 

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ 158,193,382           13,684,370             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควติี� เอฟไอเอฟ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก

การดาํเนินงาน 158,193,382           13,684,370             

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน

   หน่วยลงทุนที�ขายในระหวา่งปี 1,745,634               5,481,210               

   จาํนวน 174,563.4346 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 

   (2562: 548,121.0684 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

   หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหวา่งปี (158,676,641)          (263,739,497)          

   จาํนวน 15,867,664.1949 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 

   (2562: 26,373,949.7339 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

   หน่วยลงทุนที�ลดลงสุทธิในระหวา่งปี (156,931,007)          (258,258,287)          

   จาํนวน 15,693,100.7603 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

   (2562: จาํนวน 25,825,828.6655 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หกั การเปลี�ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุล (79,310,072)            (113,545,472)          

การลดลงสุทธิของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน (236,241,079)          (371,803,759)          

การลดลงของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (78,047,697)            (358,119,389)          

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 793,867,726           1,151,987,115        

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 715,820,029           793,867,726           

- 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อคิวิตี ้เอฟไอเอฟ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลกองทุนฯ 

 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมประเภท

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจดัตั้งและลงทุนในต่างประเทศ (Feeder fund) 

ไม่มีกาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของกองทุนฯและไม่มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

กองทุนฯได้จดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมกบัสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 โดยมีทุนจดทะเบียนของโครงการเร่ิมแรกจาํนวน 1,600 ลา้นบาท

และเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2557 ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนโครงการเป็น 8,600 ลา้นบาท  

 กองทุนฯมีนโยบายการลงทุนท่ีเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (Master fund) ซ่ึงเป็น

กองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีช่ือว่า “Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Class I)” โดย

กองทุนฯจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัดังกล่าวขา้งต้นโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า     

ร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนฯ สําหรับการลงทุนในส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณา

ลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธี อ่ืนตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรือเห็นชอบใหก้องทุนลงทุนได ้ทั้งในและต่างประเทศ 

 ขอ้มูลท่ีสาํคญัของกองทุนหลกัมีดงัต่อไปน้ี  

 ช่ือกองทุนหลกั : Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Class I) 

 สถานท่ีจดทะเบียน : ประเทศลกัเซมเบิร์ก 

 สกุลเงิน :  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 บริษทัจดัการ : Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited 

 นโยบายการลงทุน : กระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีมีมูลค่าตลาดขนาดเล็กใน

ภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก สินทรัพยส่์วนท่ีเหลือของกองทุนหลักอาจจะ

ลงทุนในใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (convertible bonds) ซ่ึงออก

โดยบริษทัในกลุ่มดงักล่าว ทั้งน้ี กองทุนหลกัอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุนท่ี

มิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์(unlisted securities) และ/หรือตราสารแห่ง

ห น้ี ท่ี ไม่ได้รับ การจัดอันดับ ความน่าเช่ือถือ  (unrated securities) และ /หรือ

หลกัทรัพยท่ี์มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัท่ีตํ่ากว่าอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ี

สามารถลงทุนได ้(non-investment grade) 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity 

Fund (Class I) มีจาํนวนเท่ากับ 39.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 70.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ตามลาํดบั โดยมูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในส่วนของกองทุนฯในกองทุนหลกัดงักล่าว  มีจาํนวนคิด

เป็นอตัราร้อยละ 56.85 และ 35.17 ตามลาํดบั ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทนุหลกัดงักล่าว 

 กองทุนฯบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“บริษทัจดัการฯ”) 

และมีธนาคารซิต้ี แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด 

(มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้น

อย่างต่อเน่ือง และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมทัว่โลก ทาํให้ราคาหุ้นทัว่โลกผนัผวนและกดดนั

ให้ตลาดหุ้นทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทยเคล่ือนไหวในแดนลบ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนํามาซ่ึงความไม่

แน่นอนและผลกระทบต่อการปรับลดของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนฯ ฝ่ายบริหารของกองทุนฯได้

ติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ

สินทรัพยสุ์ทธิ และอาจตอ้งปรับเปล่ียนแผนการลงทุนและการบริหารงานเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์

ดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณ

ผลกระทบ ซ่ึงตอ้งมีการประมาณการอยา่งต่อเน่ือง หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

  งบการเงินจดัทาํขึ้นโดยใช้แนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีกาํหนด             

โดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 

 

 



 26 

3. แนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลีย้งชีพท่ีเร่ิมใช้ในปีปัจจุบัน 

ก่อนปีปัจจุบนั กองทุนฯจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติั

วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัทาํขึ้นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106  

เร่ือง การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน  แต่เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

มีผลทาํให้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน

ถูกยกเลิกไป สมาคมบริษทัจดัการลงทุนจึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุน

สํารองเล้ียงชีพซ่ึงไดรั้บการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(“ก.ล.ต.”) (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”)  น้ีขึ้นเพื่อบงัคบัใช้กบักองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ทั้งน้ีไม่รวมถึง

กองทุนรวมอ่ืนใดท่ีมีแนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับกองทุนรวมนั้นไวเ้ป็นการเฉพาะ  

แนวปฏิบติัทางบญัชีน้ีกาํหนดให้กิจการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีโดยไม่อา้งอิงถึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีกาํหนดไว ้ส่วนเร่ืองท่ี

แนวปฏิบติัไม่ได้กาํหนดไวใ้ห้กิจการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ

บญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  

แนวปฏิบัติทางบัญชีน้ีได้กําหนดหลักการบัญชีเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่ารายการของ

เคร่ืองมือทางการเงิน การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบัญชีสําหรับส่วนได้เสียในสินทรัพยสุ์ทธิเป็น             

หน่วยลงทุน และกําหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากน้ี                  

แนวปฏิบติัทางบญัชียงัได้กาํหนดส่วนประกอบของงบการเงิน รูปแบบการแสดงรายการในงบการเงิน

รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งน้ีแนวปฏิบติัทางบญัชีมีขอ้กาํหนดบางประการท่ีแตกต่างไปจาก

ขอ้กาํหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมท่ีกิจการเคยปฏิบติัตาม โดยในการเปล่ียนมาใช้แนว

ปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก ไดก้าํหนดใหกิ้จการใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปโดยไม่ตอ้งปรับยอ้นหลงังบ

การเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปีปัจจุบันไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกองทุนฯท่ีเป็น

สาระสําคัญ ยกเวน้กองทุนฯไม่ต้องแสดงข้อมูลทางการเงิน เช่น งบกระเงินสดและข้อมูลอัตราส่วน         

ทางการเงินท่ีสาํคญั ตามรูปแบบเดิมท่ีเคยกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

  รายไดเ้งินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

  รายไดเ้งินปันผลถือเป็นรายไดเ้งินปันผลเม่ือสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลเกิดขึ้น 

  รายไดด้อกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

  กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย ณ วนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน 

        ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง ณ วนัท่ีกองทุนฯมีสิทธิไดรั้บหรือเกิดภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายทรัพยากรเพื่อ

แลกกบัส่วนไดเ้สียของกองทุนฯ 

4.2  เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กองทุนฯจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี

วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยตน้ทุนในการทาํรายการซ่ึงเก่ียวข้อง

โดยตรงกบัการไดม้ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือเกิดขึ้น 

  สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

  สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ทั้งน้ีสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง เงินลงทุนในหน่วยลงทุน เงินลงทุน

ในตราสารหน้ี และเงินฝากธนาคาร 

มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (Net Asset Value)             

ณ วนัท่ีวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน และมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ี แสดงโดยใช้

ราคาหรืออตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
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 เม่ือมีการจาํหน่ายหรือตดัรายการของเงินลงทุนผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกบัต้นทุนของ              

เงินลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน กองทุนฯใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการคาํนวณ

ตน้ทุนของเงินลงทุน 

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน  

 กองทุนฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสําหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยตน้ทุนในการทาํรายการ

ซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือเกิดขึ้น และ                  

จดัประเภทหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้

ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง

และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี

การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

หน้ีสินทางการเงินจะถูกตดัรายการออกจากงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเม่ือหน้ีสินทางการเงินนั้นไดส้ิ้นสุดลง 

เช่น เม่ือภาระผกูพนัท่ีระบุในสัญญาไดมี้การปฏิบติัตามแลว้ หรือไดมี้การยกเลิก 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

การวัดค่าเงินลงทุน  

เงินลงทุนจะรับรู้เม่ือวนัเร่ิมแรกเป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนฯมีสิทธิใน

เงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซ้ือเงินลงทุน และค่าใชจ่้ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทุนฯ

จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนจะวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุน             

จากการวดัค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นในงบกาํไรขาดทุน ราคาทุนของ            

เงินลงทุนท่ีจาํหน่ายคาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยเทียบเคียงกบัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย ณ วนัท่ี  

วดัมูลค่าเงินลงทุน 
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 เงินลงทุนในตราสารหนี ้

  เงินลงทุนในตราสารหน้ีในความตอ้งการของตลาดท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม 

โดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยในวนัท่ีวดัคา่เงินลงทุน  

 เงินลงทุนในตราสารหน้ี ท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยพิจารณาตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน และตามขอ้กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ

กําหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 กองทุนฯใช้วิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือของตรา

สารหน้ีเท่ากับ 90 วนัหรือตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุครบกาํหนดภายใน 90 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีลงทุน และไม่มี

เง่ือนไขในการต่ออายุเน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีนั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตดัจาํหน่ายอย่าง

เป็นสาระสาํคญั 

 เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 เงินฝากธนาคารใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบ้ียค้างรับจนถึงวนัท่ีวดัมูลค่าเงินลงทุนในการกาํหนดมูลค่า

ยติุธรรม ซ่ึงไดแ้ยกแสดงดอกเบ้ียคา้งรับไวใ้น “ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย” ในงบดุล 

4.3  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 กองทุนฯแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึ้ นในระหว่างปีเป็นเงินบาท โดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ             

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักระหว่าง

ธนาคารท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัดงักล่าว และในกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่ได้ประกาศอัตราแลกเปล่ียนในวนัดังกล่าว กองทุนฯจะพิจารณาใช้อัตราแลกเปล่ียนท่ีประกาศโดย

ธนาคารพาณิชยห์รือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีใช้อา้งอิงอย่างเป็นทางการแปลงค่า ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ

จากผูดู้แลผลประโยชน์ก่อนทุกคร้ัง 

  กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของรายการกาํไรหรือ

ขาดทุนท่ีเกิดขึ้นและยงัไม่เกิดขึ้นจากอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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4.4  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนไดเ้สียของกองทุนฯ

ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือฝ่ายบริหาร 

ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีรับผิดชอบในการจดัการกองทุนฯหรือมีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายหรือตดัสินใจเพื่อให้

กองทุนฯบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ทั้งน้ี รวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 

  นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนฯ 

หรืออยู่ภายใตอ้าํนาจควบคุมของกองทุนฯ หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัของกองทุนฯ หรืออยู่ภายใต้

อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของกองทุนฯ 

4.5 บัญชีปรับสมดุล 

 ส่วนหน่ึงของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหน่วยลงทุนซ่ึงเท่ากับจาํนวนต่อหน่วยของกาํไรสะสมท่ี           

ยงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัท่ีเกิดรายการถูกบนัทึกใน “บญัชีปรับสมดุล” 

4.6 ภาษีเงินได้ 

 กองทุนฯเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเฉพาะเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรใน

อตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 

4.7 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วม              

ในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนฯจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน

แบง่ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของ

มูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรม

แบบเกิดขึ้นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัจดัการฯอาจจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ี

เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้

6. ค่าใช้จ่าย 

6.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ประเภทค่าธรรมเนียม อตัราร้อยละของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนฯ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินอตัราร้อยละ 1.75 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินอตัราร้อยละ 0.06 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินอตัราร้อยละ 0.10 ต่อปี 

 บริษทัจดัการฯจะคาํนวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวนัท่ีมีการคาํนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยใช้มูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิในแต่ละวนัเป็นฐานในการคาํนวณค่าธรรมเนียมเป็นรายวนัและจะเรียกเก็บจากกองทุนฯเป็น           

รายเดือน ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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6.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 

 (1) ค่าใชจ่้ายเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ซ่ึงบริษทัจดัการฯจะดาํเนินการเรียก

เก็บค่าใชจ่้ายดงักล่าวตามท่ีจ่ายจริงจากกองทุนฯ โดยทางบญัชีจะตดัเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนฯเฉล่ีย

เท่ากันเป็นรายวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในการจดัทาํ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้าน

การตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการจดัสัมมนาแนะนาํกองทุนฯ ทั้งน้ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวรวมกนั

ไม่เกินอตัราร้อยละ 1.0 ของจาํนวนเงินกองทุนท่ีจดัตั้งได้ แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท และค่าธรรมเนียม

หรือค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทนุฯ 

 (2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนฯซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนฯเม่ือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตาม              

จ่ายจริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯเฉล่ียเท่ากนัเป็นรายวนัตามระยะเวลาท่ีจะ

ไดรั้บประโยชน์จากค่าใชจ่้ายนั้นหรือในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใชจ่้ายดงักล่าว เช่น ค่าใชจ่้ายดา้น

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากร เป็นตน้ ทั้งน้ี

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรวมกนัไม่เกินอตัราร้อยละ 1.0 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนฯ 

6.3 รายได้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ 

 กองทุนเปิด Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Class I) จะคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ

ให้แก่กองทุนฯ ในอตัราร้อยละ 0.67 ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลกั ทั้งน้ี การคืนค่าธรรมเนียม

ดงักล่าวอาจปรับเปล่ียนไดต้ามการเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนหลกั 

7. เงินฝากธนาคาร 

   (หน่วย: บาท) 

  เงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย (% ต่อปี) 

ธนาคาร ประเภทเงินฝาก 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

  2563 2562 2563 2562 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอ็น.เอ.      

สาขากรุงเทพฯ ออมทรัพย ์ 12,652,871 6,279,720 0.01 0.05 

รวม  12,652,871 6,279,720   
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8. กาํไรสะสมจากการดําเนินงาน 

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

   

ค่าใชจ่้ายจากการลงทุนสุทธิสะสม (6,607,286) (14,824,432) 

กาํไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนสะสม 58,334,018 99,773,530 

ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนสะสม (68,402,500) (190,452,902) 

กาํไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากอตัราแลกเปล่ียนสะสม 276,752,765 286,462,344 

ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากอตัราแลกเปล่ียนสะสม (67,764,330) (2,330,243) 

กาํไรสะสมตน้ปี 192,312,667 178,628,297 

บวก:  การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปี 158,193,382 13,684,370 

กาํไรสะสมปลายปี 350,506,049 192,312,667 

9. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี กองทุนฯมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2563 2562 นโยบายการกาํหนดราคา 

 Manulife Global Fund-Asian Small Cap 

Equity Fund (Class I) 

 

   รายไดเ้งินปันผล 12,834,658 16,520,949 0.032488 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อ 1 หน่วย 

(2562: 0.031251ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อ                 

1 หน่วย)  

   รายไดเ้งินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,523,353 5,722,464 อตัราร้อยละ 0.67 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ของหน่วยลงทุน ท่ีลงทุนถวัเฉล่ีย  

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์    

(ประเทศไทย) จํากัด    

   ค่าธรรมเนียมการจดัการ  10,093,278 12,864,204 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวนและท่ีกล่าวไว้

ในหมายเหตุ 6.1 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมียอดคา้งท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี  

 (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม  

 2563 2562 

Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Class I)   

   เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม 676,120,592 747,354,484 

   ลูกหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ 365,039 376,182 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด   

   คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย (1) 834,805 947,194 

(1) แสดงรวมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย” ในงบดุล 

10. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุน (ไม่รวมเงินลงทุนใน

เงินฝากธนาคารและตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได)้ เป็นจาํนวนเงิน  553,513,676 บาท และ 

742,113,062 บาท ตามลําดับ  โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 77.42 และร้อยละ 81.44 ตามลําดับ  ของมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 

11. เคร่ืองมือทางการเงิน 

11.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของกองทุนฯประกอบด้วย เงินลงทุน เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 

ลูกหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนและ 

เจ้าหน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว           

และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงในแต่ละดา้นดงัน้ี 
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ความเส่ียงจากกองทุนหลกั  

กองทุนฯไดล้งทุนในกองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Class I) ซ่ึงจดทะเบียน

จัดตั้ งขึ้ นในประเทศลักเซมเบิร์ก กองทุนฯอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

ขอ้กาํหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ เช่น นโยบายทางการเงินเร่ือง

ขอ้จาํกดัของการเคล่ือนยา้ยเงินตราต่างประเทศเขา้-ออกโดยเสรี หลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการ

จดัตั้งกองทุนดังกล่าวท่ีอาจแตกต่างจากหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัตั้งกองทุนรวมของ

ประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนั้ นแล้ว กองทุน  Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund  

(Class I) มีนโยบายลงทุนในหลกัทรัพยใ์นประเทศในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิค ซ่ึงผลตอบแทนของ

เงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยูก่บัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจการเมือง และสถานการณ์ตลาดทุนของประเทศ

ต่าง ๆ ในแถบนั้น ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ทั้ งน้ีขึ้ นอยู่กับประเภทธุรกิจของผูอ้อกหลักทรัพย์ว่ามีความสัมพันธ์กับ      

ความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใดอนัอาจทาํใหร้าคาของหลกัทรัพยเ์พิ่มขึ้นหรือลดลงได ้

ความเส่ียงด้านเครดิต 

 กองทุนฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไว้

ในเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนฯมีลูกหน้ีจากดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการลงทุนในเงินฝากธนาคารและ                  

ตราสารหน้ี ลูกหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุนและลูกหน้ีจากการขาย                 

เงินลงทุน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจของกองทุนฯ กองทุนฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็น

สาระสาํคญัจากการเก็บหน้ี 

 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

 กองทุนฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในเงินฝาก

ธนาคารและตราสารหน้ี ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดและอตัราดอกเบ้ียคงท่ี และ/หรือมี

ระยะเวลาครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 

  อตัราดอกเบ้ีย    

 อตัราดอกเบ้ีย ปรับขึ้นลง ไม่มี   

 คงท่ี (1) ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

     (% ต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินลงทุน 28,974,252 144,106 676,120,592 705,238,950 0.18 - 0.69 

เงินฝากธนาคาร - 12,652,871 - 12,652,871 0.01 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - - 2,130,994 2,130,994 - 

ลูกหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียม 

 การจดัการ - - 365,039 365,039 - 

ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน - - 40,667 40,667 - 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - - 654 654 - 

 28,974,252 12,796,977 678,657,946 720,429,175  

หนีสิ้นทางการเงิน      

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - - 3,533,105 3,533,105 - 

 - - 3,533,105 3,533,105  

(1) อตัราดอกเบ้ียคงท่ีแต่มีระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบ้ียใหม่ภายใน 3 เดือน 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 

  อตัราดอกเบ้ีย    

 อตัราดอกเบ้ีย ปรับขึ้นลง ไม่มี   

 คงท่ี (1) ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

     (% ต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินลงทุน 38,939,649 144,106 747,354,484 786,438,239 0.50 - 1.43 

เงินฝากธนาคาร - 6,279,720 - 6,279,720 0.05 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - - 6,295,289 6,295,289 - 

ลูกหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียม 

 การจดัการ - - 376,182 376,182 - 

ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทนุ - - 40,667 40,667 - 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - - 1,627 1,627 - 

 38,939,649 6,423,826 754,068,249 799,431,724  

หนีสิ้นทางการเงิน      

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - - 4,320,802 4,320,802 - 

 - - 4,320,802 4,320,802  

(1) อตัราดอกเบ้ียคงท่ีแต่มีระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบ้ียใหม่ภายใน 3 เดือน 
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องคือความเส่ียงท่ีกองทุนฯอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการท่ีกองทุนฯ

ไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและ

ทนัต่อเวลาท่ีกองทุนฯจะตอ้งนาํไปชาํระภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบกาํหนด 

วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 

 ไม่ไดก้าํหนด ระยะเวลาครบกาํหนด  

 ระยะเวลา เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินลงทุน 676,120,592 144,106 28,974,252 705,238,950 

เงินฝากธนาคาร - 12,652,871 - 12,652,871 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทนุ - - 2,130,994 2,130,994 

ลูกหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ - - 365,039 365,039 

ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน - - 40,667 40,667 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - - 654 654 

 676,120,592 12,796,977 31,511,606 720,429,175 

หนีสิ้นทางการเงิน     

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน - - 3,533,105 3,533,105 

 - - 3,533,105 3,533,105 

 (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 

 ไม่ไดก้าํหนด ระยะเวลาครบกาํหนด  

 ระยะเวลา เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินลงทุน 747,354,484 144,106 38,939,649 786,438,239 

เงินฝากธนาคาร - 6,279,720 - 6,279,720 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทนุ - - 6,295,289 6,295,289 

ลูกหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ - - 376,182 376,182 

ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน - - 40,667 40,667 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - - 1,627 1,627 

 747,354,484 6,423,826 45,653,414 799,431,724 

หนีสิ้นทางการเงิน     

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน - - 4,320,802 4,320,802 

 - - 4,320,802 4,320,802 
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ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 เน่ืองจากกองทุนฯมีนโยบายท่ีเนน้การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัต่างประเทศ ราคาหน่วยลงทุน

ท่ีกองทุนฯไดล้งทุนไวจึ้งอยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ ดงันั้นความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจึงอาจ

มีผลต่อการดาํเนินงานของกองทุนฯ โดยเฉพาะเม่ือมีการวดัค่าเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจาก

กองทุนฯมียอดคงเหลือของเงินลงทุนซ่ึงเป็นสกุลเงินต่างประเทศจํานวนเงิน 22,526,841 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา และ 24,811,742 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั โดยท่ีกองทุนฯไม่ไดมี้การป้องกนัความ

เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนแต่อยา่งใด 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้ในการแปลงค่าสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศ 

คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่ากบั 30.014 บาท และ 30.121 บาท ตามลาํดบั 

11.2 ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่ของกองทุนฯเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรม

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4.2  และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบ

กาํหนดระยะสั้น ดงันั้น กองทุนฯเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวแสดง

มูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดง

ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: บาท) 

 2563 

 มูลค่ายติุธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุน     

หน่วยลงทุน - 676,120,592 - 676,120,592 

ตราสารหน้ี - 28,974,252 - 28,974,252 

เงินฝากธนาคาร 144,106 - - 144,106 

เงินฝากธนาคาร 12,652,871 - - 12,652,871 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - 2,130,994 - 2,130,994 

ลูกหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ - 365,039 - 365,039 

ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน - 40,667 - 40,667 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - 654 - 654 
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 (หน่วย: บาท) 

 2562 

 มูลค่ายติุธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทนุ     

หน่วยลงทุน - 747,354,484 - 747,354,484 

ตราสารหน้ี - 38,939,649 - 38,939,649 

เงินฝากธนาคาร 144,106 - - 144,106 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินฝากธนาคาร 6,279,720 - - 6,279,720 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - 6,295,289 - 6,295,289 

ลูกหน้ีเงินรับคืนคา่ธรรมเนียมการจดัการ - 376,182 - 376,182 

ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน - 40,667 - 40,667 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - 1,627 - 1,627 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

12. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของกองทุนฯ คือ การจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินท่ี

เหมาะสมเพื่อใหส้ามารถใหผ้ลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขการจดัตั้งกองทุน 

13. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัจดัการฯเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 
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