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สาส์ นจากบริษัทจัดการ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนู ไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษทั ”) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็งค์
เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม และธุ รกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดย ณ 30 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้ น 5,930,680,906.36 บาท (ยังรวมมูลค่าทรัพย์สิ นสุ ทธิ ของกองทุนเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์ ยูโรเปี้ ยน โกรท
เอฟไอเอฟ (MS-EUROPE) และกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวไกล (MN-BALANCE))*
ปัจจุบนั บริ ษทั มีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 14 กองทุน ประกอบด้วย
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่ างประเทศ 8 กองทุน คือ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิเมอร์จ้งิ อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย เอฟไอเอฟ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ต้ ี รี ท

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควิต้ ี พลัส เอฟไอเอฟ

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ

กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน คือ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิต้ ี
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิควิต้ ี ปันผล
กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน คือ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่ งเป็ น 3 ชนิดหน่ วยลงทุน คือ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม
และกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (RMF) 2 กองทุน คือ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ ี เพื่อการเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็ นผูบ้ ริ หารเงินลงทุนของท่าน โดยบริ ษทั จะพิจารณาการลงทุน
อย่า งระมัด ระวังและรอบคอบ เพื่ อ ประโยชน์ สู งสุ ดที่ จ ะเกิด แก่ ผู ้ถือ หน่ วยลงทุ น ทุ กท่ าน ทั้งนี้ บริ ษ ัทยังคงมุ่ งมั่น ที่ จ ะนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ และปรับปรุ งคุณภาพการขายและการบริ การ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
กรุ งเทพฯ: มีนาคม 2564

__________________________

หมายเหตุ: *กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ยูโรเปี้ ยน โกรท เอฟไอเอฟ (MS-EUROPE) และกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวไกล (MN-BALANCE)
เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน เนื่ องจากมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย จึงได้ประกาศยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหน่ วย
ลงทุนตั้งแต่วนั ที่ 19 มกราคม 2564 และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตามลําดับ
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ประวัติบริษัท
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549
ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 100 ล้านบาท โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วน
บุคคลจากกระทรวงการคลัง ซึ่ งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ โดย
บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน 9 ครั้ง ดังนี้










ครั้งที่ 1 : วันที่ 7 กันยายน 2554 จํานวน 80 ล้านบาท เป็ น 180 ล้านบาท
ครั้งที่ 2 : วันที่ 13 มิถุนายน 2557 จํานวน 45 ล้านบาท เป็ น 225 ล้านบาท
ครั้งที่ 3 : วันที่ 29 มีนาคม 2559 จํานวน 25 ล้านบาท เป็ น 250 ล้านบาท
ครั้งที่ 4 : วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 จํานวน 52 ล้านบาท เป็ น 302 ล้านบาท
ครั้งที่ 5 : วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จํานวน 50 ล้านบาท รวมเป็ น 352 ล้านบาท
ครั้งที่ 6 : วันที่ 19 ธันวาคม 2562 จํานวน 16 ล้านบาท รวมเป็ น 368 ล้านบาท
ครั้งที่ 7 : วันที่ 6 มิถุนายน 2563 จํานวน 16 ล้านบาท รวมเป็ น 384 ล้านบาท
ครั้งที่ 8 : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 จํานวน 15 ล้านบาท รวมเป็ น 399 ล้านบาท
ครั้งที่ 9 : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 จํานวน 13 ล้านบาท รวมเป็ น 412 ล้านบาท

คณะกรรมการของบริษัทจัดการ (ข้ อมูล ณ มีนาคม 2564)
1.
2.
3.
4.

นายไมเคิล พาร์คเกอร์
นายเจียนอานี่ เฟี ยคโก้
นายไมเคิล รี ด
นายสุ เมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ (ข้ อมูล ณ มีนาคม 2564)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายไมเคิล รี ด
นายสุ เมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์
นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์
นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี
นายวสุ สุ ทธิพงษ์ชยั

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริ หารช่องทางจัดจําหน่าย
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายตราสารหนี้
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ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ มตลาด
กองทุนเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชี ยน สมอลแคป อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM) มีมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิและผลตอบแทนเฉลี่ย
ต่อปี ย้อนหลัง 1 ปี ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 เทียบกับช่วงเวลา ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ (ล้านบาท)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
MS-ASIAN SM
MSCI AC Asia Pacific ex JP Small Cap Index

30 ธ.ค. 63
713.23
17.9285
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63
25.03%
25.96%

30 ธ.ค. 62
795.09
14.3323
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 62
1.66%
1.72%

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 กองทุนหลัก Manulife Global Fund - Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) ให้น้ าํ หนักการลงทุน
ในประเทศสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน 20.17% ไต้หวัน 18.57% และเกาหลี 15.39% ส่ วนกลุ่มอุตสาหกรรมสู งสุ ด 5 อันดับแรก
ได้ แ ก่ กลุ่ ม เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology) 18.86% กลุ่ ม สิ นค้ า ฟุ่ มเฟื อย (Consumer Discretionary) 17.40%
กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials) 17.08% กลุ่มวัตถุดิบ (Materials) 13.57% และกลุ่มบริ การสื่ อสาร (Communication Services) 9.23%
ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้งั แต่ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563
ไตรมาสแรกของปี 2563 ตลาดหุ้ น ขนาดเล็ ก ในภู มิภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก ยกเว้น ญี่ ปุ่ นให้ ผ ลตอบแทนเป็ นลบอย่ างต่ อ เนื่ อ งตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์และลดลงอย่างมีนัยสําคัญในเดือนมีน าคม เนื่ องจากการระบาดของเชื้ อ COVID-19 ที่แพร่ ไปทั่วโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐฯ เนื่องจากศูนย์กลางของการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ยา้ ยจากภูมิภาคเอเชียไปยังยุโรปและสหรัฐฯ
ส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนอย่างมากและนักลงทุนต่างหันมาลงทุนในทรัพย์สินที่มีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งนี้ ตลาดหุ้นจีนได้รับ
ผลกระทบจากความผันผวนอย่างรุ นแรงของตลาดหลักทรัพย์ท่วั โลก ประกอบกับข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แสดงถึงทิศทางในเชิ งลบ
แต่เมื่อเทียบกับตลาดอื่นในภูมิภาคนี้ ตลาดหุ้นจีนกลับยังคงเป็ นหนึ่ งในตลาดที่มีผลการดําเนิ นงานดีกว่าเพื่อน เนื่องจากประเทศจีน
เริ่ มค่อยๆ ปลดล็อกจากการปิ ดประเทศเพื่ อความปลอดภัยจากการติดเชื้ อไวรัส ด้านตลาดหุ้นไต้หวัน ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่ อ ง
เช่นกัน จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะงักงันของห่ วงโซ่ อุปทาน ประกอบกับอุปสงค์ต่อสิ นค้าประเภทอิเล็กทรอนิ กส์ที่ลดลง
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี 5G และสมาร์ ทโฟน ตรงข้ามกับหุ้นขนาดเล็กในเกาหลีใต้ที่กลับให้ผลตอบแทนที่ดี
ที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ โดยมีผลการดําเนินงานของหุ้นในกลุ่ม Healthcare เป็ นปัจจัยสนับสนุน
ไตรมาสที่ 2/2563 ตลาดหุ้ น ขนาดเล็ กในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิ ก ยกเว้นญี่ ปุ่ น กลับ มาปรั บตัวเป็ นบวกอย่างต่ อเนื่ องจากการที่ บาง
ประเทศในภูมิภาคเอเชี ยได้ปลดล็อกเพื่อกลับมาดําเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้ง โดยรัฐบาลต่างๆ ได้มีการดําเนิ นมาตรการเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อาทิ วุฒิสภาของสหรัฐฯ ผ่านร่ างกฎหมายสําหรับมาตรการเยียวยาในขั้น ที่สอง ในขณะที่ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (Fed) ประกาศแผนที่จะรับซื้ อตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ ยงมากขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลของหลายประเทศในเอเชี ยได้ดาํ เนิ นการใน
แนวทางเดียวกัน โดยธนาคารกลางหลายแห่งในภูมิภาคนี้ ได้เริ่ มรับซื้อตราสารหนี้ ที่มีรัฐบาลของตนเป็ นผูอ้ อก นอกจากนี้ ยังได้แรง
หนุนจากนักลงทุนที่หันกลับมาเน้นลงทุนในสิ นทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงมากขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ทวั่ โลก ซึ่งเป็ นผลจากข่าวดีเกี่ยวกับ
การค้นพบแนวทางการรักษาไวรัส COVID-19 ในหลายๆ ประเทศ และการแสดงความเห็นในเชิ งสนับสนุ นนโยบายผ่อนคลายทาง
การเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบกับพัฒนาการในทิศทางที่ดีข้ ึนพอสมควรของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับ
สหรัฐฯ ช่วยให้บรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคนี้คึกคักมากขึ้น
ในช่วงครึ่ งหลังของปี 2563 ตลาดหุ้นขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก ยกเว้นญี่ ปุ่ น ปรับตัวผสมผสานทั้งบวกและลบ โดยในเดือน
กรกฎาคมถึงสิ งหาคม ผลการดําเนิ นงานของตลาดหุ้นขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นญี่ปุ่นปรับตัวสู งขึ้น นักลงทุนทั่วโลกหัน
มาสนใจลงทุนในสิ นทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงมากขึ้น ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ค่อยๆ กลับคืนสู่สภาพปกติและนโยบายการเงินที่ผอ่ นคลายของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ล้วนมีส่วนผลักดันให้ตลาดหุ้นเข้มแข็งยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าความตึงเครี ยดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จะยังคงมีอยู่ พอเข้าสู่
เดือนกันยายน ตลาดหุ้นขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นญี่ปุ่นกลับอ่อนตัวลงอีกครั้ง โดยตลาดหุ้นในเอเชียหลายแห่งเคลื่อนไหว
ตํ่าลงตามทิศทางของตลาดในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว เนื่ องจากประเด็นที่วิตกกังวลหลายประการ อาทิ โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งในผล
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การเลือกตั้งประธานาธิ บดีสหรั ฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน การดําเนิ นมาตรการทางการคลังเพื่ อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศสําคัญๆ ที่
หยุดชะงักกลางคัน ความตึงเครี ยดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ทวีความรุ นแรงมากขึ้นและได้ลุกลามไปยังอุตสาหกรรม Semiconductor ซึ่ ง
สหรัฐฯ ได้ออกกฎระเบียบควบคุมการส่งออกของบริ ษทั ผูผ้ ลิตรายใหญ่แห่ งหนึ่ งของจีน ตลาดหุ้นสําคัญๆ ในเอเชียเหนือ (เกาหลีใต้และ
ไต้หวัน) มีราคาสู งขึ้น โดยมีหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ฟ้ื นตัวอย่างรวดเร็วเป็ นปัจจัยหนุน ในขณะที่ตลาดหุ้นในอาเซียนส่วนใหญ่มี
ผลการดําเนิ นงานติดลบ สาเหตุจากหลายประเทศในภูมิภาคนี้ ยังคงต้องต่อสู ้กับปั ญหาการพุ่งสู งขึ้นของจํานวนผูต้ ิดเชื้ อ Covid-19 และ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตามมา อย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ตลาดหุ้นขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก ยกเว้น
ญี่ปุ่น เคลื่อนไหวสู งขึ้นอย่างมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ และความคืบหน้าที่น่าพอใจเกี่ยวกับการ
ผลิตวัคซีนต้านไวรัส Covid-19 ทั้งนี้ ราคาหุ้นทัว่ โลกพุ่งสู งขึ้นหลังจากที่ นายโจ ไบเดน ได้รับเลือกตั้งให้เป็ นประธานาธิ บดีสหรัฐฯ และ
แนวโน้มของราคาหุ้นที่เคลื่อนไหวสู งขึ้นดังกล่าวได้ขยายไปยังภูมิภาคเอเชีย โดยตลาดหุ้นในอาเซียนซึ่ งมีผลการดําเนินงานตํ่ากว่าตลาด
อื่ นๆ ได้รั บประโยชน์ มากเป็ นพิ เศษ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ตลาดหุ้ นของอิ นโดนี เซี ย สิ งคโปร์ และไทย (ซึ่ งเป็ นตลาดของหุ้ นที่ เป็ น
องค์ประกอบของดัชนี MSCI ในอาเซียน)
ในเดือนธันวาคม 2563 ตลาดหุ้นขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก ยังคงแข็งแกร่ งอย่างต่อเนื่ อง และปิ ดตลาด ณ สิ้ นปี ด้วยดัชนี MSCI
Asia ex-Japan ที่ สูงเป็ นประวัติ การณ์ โดยตลาดปรับตัวสู งขึ้นเนื่ องจากปั จจัยบวกหลายประการ เช่ น การเริ่ มนําวัคซี นป้ องกันไวรั ส
Covid-19 ออกสู่ ตลาดในหลายประเทศ การผ่านกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงเงิน 9 แสนล้านดอลลาร์โดยรัฐสภาของ
สหรัฐฯ และการบรรลุขอ้ ตกลงระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปในกระบวนการนําอังกฤษออกจากการเป็ นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit
Deal) ในวินาทีสุดท้าย นอกจากนี้ ตลาดหุ้นในเอเชียยังได้รับประโยชน์จากค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนตัว ซึ่ งผลักดันให้ค่าของเงิน
สกุลสําคัญๆ ในเอเชียทุกสกุลแข็งแกร่ งขึ้น สถานการณ์ที่เอื้ออํานวยดังกล่าว ประกอบกับเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดต่างๆ ในเอเชียในปริ มาณ
สู ง ส่งผลให้ตลาดหุ้นทุกแห่งในภูมิภาคนี้มีราคาสู งขึ้นในเดือนนี้
ทั้งนี้ ปี 2563 เป็ นปี ที่สภาวะของตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคนี้เต็มไปด้วยความท้าทาย ผูจ้ ดั การกองทุนหลักจึงให้ความสําคัญอย่างยิ่ง
ต่อผลกระทบของ Covid-19 ในระยะที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการใช้วคั ซีนต้านไวรัสและแนวโน้มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยจะ
ติด ตามความเคลื่อ นไหวของบริ ษ ัท ต่างๆ อย่ างต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ จะได้เข้า ใจถึ งแนวโน้ มการดําเนิ น งานของบริ ษ ัท เหล่ านี้ ในอนาคต
นอกจากนี้ ผูจ้ ัดการกองทุนหลักได้เฝ้าจับตาความมีประสิ ทธิ ภาพของวัคซี นต้านไวรัส และกําหนดการที่จะนําวัคซี นเหล่านี้ ออกสู่
ตลาด อีกทั้งคอยติดตามความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดเทียบกับความเป็ นจริ งทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการดําเนินงานอย่าง
ใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ยังมีผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ ที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดอย่างชัดเจนด้วยเช่นกัน เช่น การเพิ่มขึ้นของ
ระดับหนี้สาธารณะ (Public Debt Levels) และประเด็นปัญหาทางการเมืองใหม่ๆ ที่รัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐฯ อาจมีข้อติดขัดหรื อไม่
สามารถบริ หารประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิผล ปัญหาด้านการค้าระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก แต่
เมือ่ มองในแง่บวก เชื่อว่าการเข้าดํารงตําแหน่งของประธานาธิ บดีไบเดนน่าจะช่วยเสริ มให้สัมพันธภาพระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศ
ในแถบเอเชียมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้วยความเชื่อมัน่ ที่มีการเน้นยํ้าในข้อตกลงด้านความมัน่ คงระหว่างประเทศ และการสนับสนุนทาง
การค้า การเมือง และเศรษฐกิจที่มีโอกาสจะขยายตัวมากขึ้น อันเป็ นผลจากการพิจารณาหารื อในระยะปานกลางของข้อตกลงหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) ที่มีการหยิบยกขึ้นมาเจรจากันอีกครั้ง
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชี ยน 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. ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุ ทธิของกองทุน สําหรับการลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรื อเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก (Manulife Global Fund – Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I))
กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสําหรับผูท้ ี่สามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวน
ของมู ลค่าเงินลงทุน ได้อย่างมี นัยสํ าคัญ โดยพอร์ ตการลงทุ นจะยึดหลักการกระจายการลงทุ นอย่างน้อ ยร้อยละ 70 ของมูลค่ า
ทรัพย์สินสุ ทธิในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อา้ งอิงกับตราสารทุนของบริ ษทั ที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชี ยและ/หรื อ
แปซิ ฟิก โดยตราสารทุ นและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุ ริมสิ ทธิ และใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง
นโยบายการจ่ ายปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนํากําไรที่ได้ไปลงทุนต่อ เพื่อให้เกิดรายได้สูงขึ้น

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพ

นายทะเบียนกองทุน

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงตําแหน่ งความเสี่ ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ ยง FX

ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด

บางส่ วน

ดุลยพินิจ

ไม่ ป้องกัน
สู ง

ตํ่า

คําเตือนที่ควรทราบ
 เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่ งลงทุนในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชี ยและ/หรื อ
แปซิ ฟิ ก จึงมีความเสี่ ยงของกลุ่มประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk) เช่ น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือ ง
สังคมหรื อข้อจํากัดอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้
 กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียและ/หรื อแปซิฟิก
5

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บัญชี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เรื่ องที่แก้ไข
ยกเลิกข้อจํากัดการถือหน่ วย
ลงทุนในกองทุนรวม
[เป็ นไปตามประกาศสํานักงาน
ก.ล.ต. ที่ สน.52/2563 และ
ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทน.62/2563]

สรุปรายละเอียด

วันที่มีผล

การยกเลิกข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม ได้แก่
(1) ยกเลิกการจํากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรื อกลุ่มบุคคล
เดี ยวกัน ถือ หน่ วยลงทุ น ในส่ วนที่ เกิ น 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุ น ที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
(2) ยกเลิกการดําเนิ น การต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น การจํากัดการจัดสรรและการ
โอนหน่ วยลงทุน การรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. การแก้ไขสัดส่วนการถือ
หน่ วยลงทุน กรณี ถือหน่ วยลงทุน เกินข้อจํากัด รวมทั้งการจํากัดสิ ทธิ ของผู ้
ถือหน่ วยลงทุนในการรับเงินปั นผล (เฉพาะกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปั น
ผล) เป็ นต้น

22 ธันวาคม 2563
เป็ นต้นไป

อย่างไรก็ ต าม ในกรณี ที่ มี ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เกิ น 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริ ษทั จัดการจะไม่นบั
คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่ กิน 1 ใน 3 นั้น
ปรั บปรุงรายชื่ อผู้สอบบัญชี

เพิ่มเติมนโยบายการปรั บมูลค่ า
หน่ วยลงทุน (Swing Pricing
Policy) ของกองทุนหลักที่อยู่ใน
กลุ่ม Manulife Global Fund

เดิม
ชื่อ : นางสาวสมใจ คุณปสุต
ชื่อ : นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ชื่อ : นางยุพดี สัจจะวรรณกุล (ยกเลิก)

ใหม่
ชื่อ : นางสาวสมใจ คุณปสุต
ชื่อ : นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ชื่อ : นางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ

เพื่อเปิ ดเผยการเพิ่มนโยบายการปรับมูลค่าหน่ วยลงทุน (Swing Pricing Policy)
ของกองทุนหลักที่อยู่ในกลุ่ม Manulife Global Fund ซึ่ งได้กาํ หนดขึ้นเพื่อใช้ใน
การบริ ห ารความเสี่ ย งด้านสภาพคล่ อ งของกองทุ น โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ
ปกป้ องผูถ้ ือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนหลักในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์มีมูลค่าเงิน
ลงทุ นสุ ทธิ เข้าหรื อออกอย่างมีนัยสําคัญ อันอาจส่ งผลกระทบต่อ การลดลงของ
มูล ค่าทรัพ ย์สิ น สุ ท ธิ ต่อ หน่ ว ย (“Dilution”) ที่ เกิด จากต้น ทุ นการทําธุ รกรรมที่
สูงขึ้นจากการซื้อขายทรัพย์สินในพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก
ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจพิจารณาปรับใช้นโยบายดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกิน 2.00%
ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิต่อหน่ วย (NAV per Share) โดยจะเริ่ มมีผลตั้งแต่วนั ที่
18 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป
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รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์
เสนอ

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ ในฐานะผูด้ ูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน
สมอลแคป อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ อันมีบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนู ไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูจ้ ดั ตั้งและ
จัดการกองทุนได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 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 นว่า บริ 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
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

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

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ
22 มกราคม 2564
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ผลการดําเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

กองทุน

มูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน (บาท)

มูลค่ าหน่ วยลงทุน (บาท)

MS-ASIAN SM

713,233,889.50

17.9285

กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่ วันที่จัดตั้งกองทุน
MS-ASIAN SM
MSCI AC Asia PC ex JP Small Cap Index

194

172.55
162.74

144.75
136.51
128.75

114.52
108
101.86
2012

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

2013

ตั้งแต่
ต้ นปี
25.03

2014

2015

2016

2017

2018

%ตามช่ วงเวลา

2019

%ต่ อปี

2020

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

9.33

23.56

25.03

-1.52

2.62

N/A

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน
(31 ม.ค. 55)
6.83

25.96

13.96

31.06

25.96

1.69

4.91

N/A

5.45

22.68

12.08

14.74

22.68

16.58

14.78

N/A

14.22

23.75

11.11

12.99

23.75

16.37

14.13

N/A

13.13

ที่มา: Morningstar
หมายเหตุ: การนําเสนอผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งในช่วงเวลาตํ่ากว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็ นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
* MSCI AC Asia Pacific ex JP Small Cap Index เป็ นดัชนี ที่จัดทําขึ้ น โดย Morgan Stanley Capital International Inc. เพื่ อใช้ใ น
การเปรี ยบเทียบผลการดําเนิ นงานของการลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก (ยกเว้นประเทศ
ญี่ปุ่น) ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง นิ วซี แลนด์และสิ งคโปร์ และกลุ่มประเทศตลาดเกิด
ใหม่ ได้แ ก่ จีน อิน เดีย อิ นโดนี เซี ย เกาหลี มาเลเซี ย ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ไต้ห วัน และไทย ปรับ ด้ว ยอัตราแลกเปลี่ ยนและแสดงข้อ มู ล
ดังกล่าวเป็ นสกุลบาท
เอกสารการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ด้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
ผลการดําเนิ นงานในอดีต/ ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทําความเข้ าใจลักษณะสิ นค้ า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสิ นใจลงทุน
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่ างประเทศมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ งอาจทําให้ เกิ ดกําไรหรื อขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและอาจได้ รับเงินคืนสูงกว่ าหรื อตํา่ กว่ ามูลค่ าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้
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ค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชี ยน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
ค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม*
(Fund's direct expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)

จํานวนเงิน
(พันบาท)
10,093.28
267.59
458.73
ไม่มี
-

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์สินสุ ทธิ
1.4118
0.0374
0.0642
ไม่มี
-

-

-

161.35

0.0226

12.57

0.0018

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

2.40

0.0003

ค่าจัดทํา จัดพิมพ์รายงานประจําปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ

0.57

0.0001

ค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์ (Securities Transfer)

0.99

0.0001

10,997.48

1.5383

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริ มการขาย
•
•

ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)
ค่าอากรแสตมป์ และค่าไปรษณี ยากร

รวมค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด **
*
**

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio : PTR)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้งั แต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- ไม่มี หมายเหตุ: กรณี กองทุน Feeder Fund บริ ษทั จัดการจะซื้อหรื อไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรื อ
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผูล้ งทุน
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การรับค่ าตอบแทนหรื อประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ ดอกผล
หรื อผลประโยชน์ ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน
กองทุนนี้ไม่มีการรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ดอกผลหรื อผลประโยชน์ทว่ั ไปที่เกิดจากการลงทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่ อหลักทรัพย์
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรื อพันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐบาลแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/87/63
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรื อธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึน้
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร ซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ
ตราสารแห่ งหนี้ที่บริษัทจํากัดเป็ นผู้ออก
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หุ้นกูร้ ะยะสั้นของบริ ษทั ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด
ชุดที่ 8 ครบกําหนดไถ่ถอน วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ตราสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หน่ วยลงทุน
ตราสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ กรุ งเทพฯ
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น
มูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิ

จํานวนหน่ วย
(พันหน่ วย)

มูลค่ าตามราคาตลาด
(พันบาท)

ร้ อยละของ
NAV

14,993.08
7,995.31

2.09
1.12

144.11

0.02

6,000.00

5,985.86

0.84

12,021.37

676,120.59

94.45

12,652.87

1.77

2,540.29
4,612.08
715,820.03

0.35
0.64
100.00

15,000.00
8,000.00

41,021.37
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ ี่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรื อตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรื อตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคาตลาด
(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 ้ าํ ประกัน

%NAV

22,988,124.25

3.22

144,105.91

0.02

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

5,985,744.24

0.84

(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ บั อาวัล
ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน

-

-

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

สัดส่วนสู งสุ ด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง)

15 %NAV

รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารแห่ งหนี้ เงินฝาก หรื อตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ทุกตัวในพอร์ ต
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ประเภท

ผู้ออก

ผู้คํ้าประกัน/
ผู้รับรอง/
ผู้สลักหลัง

วันครบอายุ

อันดับความ
น่ าเชื่ อถือ

มูลค่าหน้ าตั๋ว
(บาท)

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
(บาท)

พันธบัตร
CB21204C

ธนาคารแห่งประเทศไทย

4 ก.พ. 64

CB21311B

ธนาคารแห่งประเทศไทย

11 มี.ค. 64

8,000,000.0000

7,995,246.66

7 พ.ค. 64 AAA (tha)

6,000,000.0000

5,985,744.24

15,000,000.0000 14,992,877.59

หุ้นกู้
ICBCTL215
บจก. ลีสซิ่งไอซีบซี ี (ไทย)
เงินฝากในธนาคาร
พาณิชย์
CITI-GOLD SAVING ธนาคารซิต้ ีแบงก์ กรุ งเทพฯ
CITI-SAVING-THB

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ กรุ งเทพฯ
(บ/ช เพื่อการดําเนินงาน)

144,105.91
12,653,637.09
รวม

41,771,611.49
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ
Tris

Fitch

Definition

Notes

การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น
T1

F1

ผูอ้ อกตราสารหนี้ มีส ถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงิน ที่
แข็งแกร่ งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ
ได้รับความคุม้ ครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิต
ในระดั บ อื่ น ผู ้อ อกตราสารที่ ไ ด้ รั บ อั น ดั บ เครดิ ต ในระดั บ
ดังกล่าวซึ่ งมีเครื่ องหมาย "+" ด้วยจะได้รับ ความคุ้มครองด้าน
การผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

T2

F2

ผูอ้ อกตราสารหนี้ มีส ถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงิน ที่
แข็งแกร่ งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ

T3

F3

ผูอ้ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นใน
ระดับที่ยอมรับได้

T4

B, C

ผูอ้ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่
ค่อนข้างอ่อนแอ

D

D

เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้
ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด

การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
AAA
AAA(tha)
ความน่าเชื่อถือสู งที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าที่สุด
AA
AA(tha)
ความน่าเชื่อถือสู งมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก
A
A(tha)
ความน่าเชื่อถือสู ง และมีความเสี่ ยงตํ่า
BBB
BBB(tha)
ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้
BB
BB(tha)
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง
B
B(tha)
ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่าํ มาก
C
CCC,CC,C (tha) มีความเสี่ ยงต่อการผิดนัดชําระหนี้สูงสุ ด
D
DDD,DD,D (tha) อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้

กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน
(Investment grade
bonds)
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร
(Speculative grade
bonds)

ทั้ง Tris Rating และ Fitch Ratings ได้ใช้สั ญลักษณ์บ วก (+) และลบ (-) ต่อท้ายอัน ดับ เครดิต ข้างต้น เพื่ อใช้ข ยายขอบเขตของคุณ ภาพ
เครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และน้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลําดับ ส่วนกรณี ของ Fitch Ratings จะไม่มีการใช้สัญลักษณ์ต่อท้าย
สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือ AAA (tha) และอันดับที่ต่าํ กว่า CCC (tha)
ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย / www.trisrating.com / www.fitchrating.com
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รายงานชื่ อบุคคลที่เกี่ยวข้ องและข้ อมูลการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน (ข้ อมูล ณ 30 ธันวาคม 2563)
1. รายชื่ อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่ อ - นามสกุล
นายไมเคิล รี ด
นายสุ เมธา ลิว่ เฉลิมวงศ์
นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์
นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์
นายพีรภัทร ฝอยทอง (สิ้นสุ ดการปฏิบตั ิหน้าทีถ่ ึงวันที่ 30 ธ.ค. 63)
นายวสุ สุ ทธิพงษ์ชยั
นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี

2. ข้ อมูลการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน
-ไม่มี ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริ ษทั จัดการโดยตรงหรื อที่
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการที่ www.manulife-asset.co.th
การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
-ไม่มี รายงานการลงทุนที่ไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
ในช่วงเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธัน วาคม 2563 ไม่ พบว่ากองทุน มีการลงทุ นขณะใดขณะหนึ่ งไม่ เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน
รายงานข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ในช่วงเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนไม่มีการถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
รายชื่ อผู้จัดการกองทุนรวม
ชื่ อ - นามสกุล
นายสุ เมธา ลิว่ เฉลิมวงศ์
นายวสุ สุ ทธิพงษ์ชยั
นายพีระสิ ษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผล

ขอบเขตหน้ าที่

วันที่เริ่มบริหารกองทุน

บริ หารทีมงานสายงานการลงทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี้
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน

17 สิ งหาคม 2563
15 กันยายน 2552
8 ตุลาคม 2563
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Manulife Global Fund

Asian Small Cap Equity Fund

(Share Class I)

December 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)

2020

2019

2018

2017

2016

Asian Small Cap Equity

28.86

9.74

-24.70

44.03

-5.54

MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap
Index

25.99

10.57

-17.89

32.53

0.68

Fund Information

Cumulative Performance (%)
Fund /Benchmark (USD)

YTD

1 yr.

3 yr.

5 yr.

Since Launch

Asian Small Cap Equity

28.86

28.86

6.48

44.87

106.00

MSCI Asia Pacific ex
Japan Small Cap Index

25.99

25.99

14.38

52.62

65.69

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$ 39.63

Initial Sales Charge

Nil

Redemption Charge

Nil

Switiching Charge

Up to 1% of total redemption price

Management Fee

Up to 1.10% per annum

120

Performance Fee

Nil

110

Minimum Investment

None

Minimum Subsequent

None

NAV Per Share

US$ 1.8739

Cumulative Performance Chart Since Launch
210
190

Million
170

150
140
130

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

MGF Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I)

Past 12-Month Dividends

Dividend Amount

(USD per share)

US$ 0.032488

ISIN

LU0706269932

Bloomberg Ticker

MGASCEI:LX

Ex-Dividend Date
2020/10/23 (YYYY/MM/DD)

MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
Source: Morningstar, NAV to NAV, USD, dividends reinvested, as of 31/12/2020.

Top 10 Holdings (%)

Minth Group Limited

2.69%

NICE Information Service Co., Ltd.

2.69%

I-MAB Sponsored ADR

2.41%

Haitian International Holdings Limited

2.28%

SK Materials Co., Ltd

2.22%

Bapcor Ltd

2.18%

SEOJIN SYSTEM CO.,LTD

2.10%

Pentamaster Corp. Bhd.

2.06%

Cathay Media and Education Group Inc.

2.00%
1.98%

VITZROCELL Co., Ltd.
Information as of 31/12/2020

Information as of 31/12/2020

Portfolio Breakdown

Market Breakdown

Sector Allocation

20.17%

China
Taiwan

18.57%

Korea

15.39%

India

13.08%

Australia

11.43%

Hong Kong

5.62%

Thailand

4.98%

Singapore
Malaysia
[Cash]
Indonesia
Philippines

4.45%
2.55%
1.75%
1.39%
0.61%

Information Technology

18.86%

Consumer Discretionary

17.40%

Industrials

17.08%

Materials

13.57%

Communication Services

9.23%

Financials

6.15%

Health Care

6.07%

Consumer Staples

4.56%

Real Estate
[Cash]

3.20%
1.75%

Utilities

1.11%

Energy

1.00%

Information as of 31/12/2020
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.
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2563

15

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ
(กองทุนฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิสาํ หรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของ กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน
สมอลแคป อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับกองทุนรวม
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่กาํ หนดโดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน และได้รับการเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กองทุนฯตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุใน
ข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารของกองทุนฯมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่กาํ หนดโดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
และได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารของกองทุนฯพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารของกองทุนฯรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯในการ
ดําเนินงานต่อเนื่ อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่ องในกรณีที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารของกองทุนฯมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯหรื อ
หยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถดําเนิ นงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน
จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของ
การควบคุมภายในของกองทุนฯ

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารของกองทุนฯใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารของกองทุนฯจัดทํา

•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารของ
กองทุนฯ และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกองทุนฯใน
การดําเนิ นงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่
กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทุนฯต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่ องได้

•

ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารของกองทุนฯในเรื่ องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุม
ภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

ณริ ศรา ไชยสุ วรรณ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4812
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 26 มีนาคม 2564
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี� เอฟไอเอฟ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

สิ นทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน 2563: 651,222,429 บาท
และ 2562: 906,232,186 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี�
จากการขายเงินลงทุน
จากเงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
จากการขายหน่วยลงทุน
จากดอกเบี�ย
สิ นทรัพย์อื�น
รวมสิ นทรัพย์
หนี�สิน
เจ้าหนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี�สินอื�น
รวมหนี�สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 860,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
ทุนที�ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน 39,781,950.8811 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(2562: 55,475,051.6414 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
กําไรสะสม
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที�จาํ หน่ายแล้วทั�งหมด ณ วันสิ�นปี (หน่วย)

หมายเหตุ

9
7

9

9

8

2563

(หน่วย: บาท)
2562

705,238,950
12,652,871

786,438,239
6,279,720

2,130,994
365,039
40,667
654
2,938
720,432,113

6,295,289
376,182
40,667
1,627
572
799,432,296

3,533,105
1,054,886
24,093
4,612,084
715,820,029

4,320,802
1,215,363
28,405
5,564,570
793,867,726

8,600,000,000

8,600,000,000

397,819,509

554,750,516

350,506,049
(32,505,529)
715,820,029

192,312,667
46,804,543
793,867,726

17.9935
39,781,950.8811

14.3103
55,475,051.6414

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี� เอฟไอเอฟ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
วันที� 31 ธันวาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื� อหลักทรัพย์

2563

ชื� อย่ อหลักทรัพย์

หน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ด Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Class I)
จํานวน 12,021,367.4880 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1.8739 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
รวมเป็ นเงิน 22,526,840.5358 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
(2562: จํานวน 16,733,033.5280 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1.4828
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา รวมเป็ นเงิน 24,811,742 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา)
MGASCEI
รวมหน่ วยลงทุน
ตราสารหนี�
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
CB20123B
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
CB20206B
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
CB20312C
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
CB20326B
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
CB21204C
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
CB21311B
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
ICBCTL21507A
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั ลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด
รวมตราสารหนี�
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารซิต� ีแบงก์ เอ็น.เอ.
รวมเงินฝากธนาคาร
รวมเงินลงทุน

วันครบ
กําหนด

อัตรา
ดอกเบีย�
(%)

มูลค่ าที�ตราไว้/
ราคาทุน
(บาท)

จํานวนหุ้น
(หุ้น)

ร้ อยละ
ของมูลค่ า อัตรา
มูลค่ ายุติธรรม เงินลงทุน ดอกเบีย�
(บาท)
(%)
(%)

12,021,367.4880

622,109,354
622,109,354

676,120,592
676,120,592

95.87
95.87

2562
มูลค่ าที�ตราไว้/
ราคาทุน
(บาท)

จํานวนหุ้น
(หุ้น)

ร้ อยละ
ของมูลค่ า
มูลค่ ายุติธรรม เงินลงทุน
(บาท)
(%)

16,733,033.5280

867,150,755
867,150,755

747,354,484
747,354,484

95.03
95.03

23 ม.ค. 2563
6 ก.พ. 2563
12 มี.ค. 2563
26 มี.ค. 2563
4 ก.พ. 2564
11 มี.ค. 2564

-

15,000.00
8,000.00

15,000,000
8,000,000

14,993,081
7,995,315

2.13
1.13

-

11,000.00
15,000.00
5,000.00
8,000.00
-

11,000,000
15,000,000
5,000,000
8,000,000
-

10,990,560
14,980,976
4,988,646
7,979,467
-

1.40
1.91
0.63
1.01
-

7 พ.ค. 2564

-

6,000.00

6,000,000
29,000,000

5,985,856
28,974,252

0.85
4.11

-

-

39,000,000

38,939,649

4.95

เผือ� เรี ยก

0.18

-

144,106
144,106
651,253,460

144,106
144,106
705,238,950

0.02
0.02
100.00

0.50

-

144,106
144,106
906,294,861

144,106
144,106
786,438,239

0.02
0.02
100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี� เอฟไอเอฟ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

รายได้
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี�ย
รายได้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ สุทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุ ทธิ ที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุ ทธิ ที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุ ทธิ ที�เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน
รวมรายการกําไรสุ ทธิจากเงินลงทุนที�เกิดขึน� และที�ยงั ไม่ เกิดขึน�
การเพิม� ขึน� ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิม� ขึน� ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

หมายเหตุ
9
6.3, 9

6.1, 9
6.1
6.1
6.2

2563

(หน่วย: บาท)
2562

12,834,658
8,379
4,523,353
17,366,390

16,520,949
12,668
5,722,464
22,256,081

10,093,278
267,594
458,732
177,879
10,997,483
6,368,907

12,864,204
341,096
584,737
248,611
14,038,648
8,217,433

(15,183,741)
160,971,492
(6,805,247)
12,842,451
151,824,955
158,193,862
(480)
158,193,382

(41,439,512)
122,050,402
(9,709,579)
(65,434,087)
5,467,224
13,684,657
(287)
13,684,370

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี� เอฟไอเอฟ
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

การเพิม� ขึน� (ลดลง) สุ ทธิของสิ นทรัพย์สุทธิจาก
การดําเนินงาน
การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ของทุนที�ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนที�ขายในระหว่างปี
จํานวน 174,563.4346 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(2562: 548,121.0684 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหว่างปี
จํานวน 15,867,664.1949 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(2562: 26,373,949.7339 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุนที�ลดลงสุ ทธิ ในระหว่างปี
จํานวน 15,693,100.7603 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(2562: จํานวน 25,825,828.6655 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หัก การเปลี�ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล
การลดลงสุ ทธิ ของทุนที�ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
การลดลงของสิ นทรัพย์สุทธิ ในระหว่างปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ ปี
สิ นทรัพย์สุทธิปลายปี

2563

(หน่วย: บาท)
2562

158,193,382

13,684,370

1,745,634

5,481,210

(158,676,641)

(263,739,497)

(156,931,007)

(258,258,287)

(79,310,072)
(236,241,079)
(78,047,697)
793,867,726
715,820,029

(113,545,472)
(371,803,759)
(358,119,389)
1,151,987,115
793,867,726
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลกองทุนฯ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ (“กองทุนฯ”) เป็ นกองทุนรวมประเภท
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนที่จดั ตั้งและลงทุนในต่างประเทศ (Feeder fund)
ไม่มี ก าํ หนดระยะเวลาสิ้ นสุ ดของกองทุ นฯและไม่ มี นโยบายที่ จะจ่ ายเงิ นปั นผลให้แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น
กองทุนฯได้จดทะเบี ยนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 โดยมีทุนจดทะเบียนของโครงการเริ่ มแรกจํานวน 1,600 ล้านบาท
และเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนโครงการเป็ น 8,600 ล้านบาท
กองทุ น ฯมี น โยบายการลงทุ น ที่ เน้น การลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น หลัก (Master fund) ซึ่ ง เป็ น
กองทุ น รวมต่ า งประเทศที่ มี ชื่ อ ว่า “Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Class I)” โดย
กองทุ นฯจะลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นหลัก ดังกล่ าวข้างต้นโดยเฉลี่ ยในรอบปี บัญ ชี ไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนฯ สําหรั บการลงทุนในส่ วนที่ เหลื อ กองทุนอาจพิจารณา
ลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ซ่ ึ งหลัก ทรั พ ย์ห รื อ ทรั พ ย์สิ นอื่ น หรื อการหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น ตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรื อเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ
ข้อมูลที่สาํ คัญของกองทุนหลักมีดงั ต่อไปนี้
ชื่อกองทุนหลัก
สถานที่จดทะเบียน
สกุลเงิน
บริ ษทั จัดการ

:
:
:
:

Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Class I)
ประเทศลักเซมเบิร์ก
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

นโยบายการลงทุน : กระจายการลงทุ น ในกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ที่ มี มู ล ค่ า ตลาดขนาดเล็ก ใน
ภู มิ ภ าคเอเชี ยและ/หรื อแปซิ ฟิ ก สิ นทรั พ ย์ส่ วนที่ เหลื อของกองทุ นหลัก อาจจะ
ลงทุ นในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ (convertible bonds) ซึ่ งออก
โดยบริ ษทั ในกลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุนที่
มิ ได้จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) และ/หรื อตราสารแห่ ง
หนี้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (unrated securities) และ/หรื อ
หลักทรัพย์ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ต่าํ กว่าอันดับความน่ าเชื่ อถือที่
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade)
24

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของ Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity
Fund (Class I) มี จาํ นวนเท่ ากับ 39.63 ล้านดอลลาร์ ส หรั ฐอเมริ กา และ 70.56 ล้านดอลลาร์ ส หรั ฐอเมริ ก า
ตามลําดับ โดยมูลค่าเงินลงทุนในหน่ วยลงทุนในส่ วนของกองทุนฯในกองทุนหลักดังกล่าว มีจาํ นวนคิด
เป็ นอัตราร้อยละ 56.85 และ 35.17 ตามลําดับ ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนหลักดังกล่าว
กองทุนฯบริ หารจัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษทั จัดการฯ”)
และมีธนาคารซิ ต้ ี แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุ งเทพฯ เป็ นผูด้ ู แลผลประโยชน์ และธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
(มหาชน) เป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ปัจจุ บนั ได้ขยายวงกว้างขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง และมีผลกระทบต่อธุ รกิจและอุตสาหกรรมทัว่ โลก ทําให้ราคาหุ ้นทัว่ โลกผันผวนและกดดัน
ให้ตลาดหุ ้นทัว่ โลกรวมทั้งประเทศไทยเคลื่อนไหวในแดนลบ สถานการณ์ ดงั กล่าวอาจนํามาซึ่ งความไม่
แน่ นอนและผลกระทบต่อการปรับลดของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนฯ ฝ่ ายบริ หารของกองทุนฯได้
ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ชิด ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของ
สิ นทรัพย์สุทธิ และอาจต้องปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนและการบริ หารงานเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณ
ผลกระทบ ซึ่งต้องมีการประมาณการอย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินจัดทําขึ้นโดยใช้แนวปฏิ บตั ิท างบัญชี สําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ที่ กาํ หนด
โดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ ก องทุ น ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
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3.

แนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพที่เริ่มใช้ ในปี ปัจจุบัน
ก่อนปี ปัจจุบนั กองทุนฯจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106
เรื่ อง การบัญชี สําหรับกิจการที่ดาํ เนิ นธุ รกิจเฉพาะด้านการลงทุน แต่เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
มีผลทําให้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่ อง การบัญชีสําหรับกิจการที่ดาํ เนิ นธุ รกิจเฉพาะด้านการลงทุน
ถูกยกเลิกไป สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนจึงได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุน
สํารองเลี้ยงชี พซึ่ งได้รับการเห็ นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“ก.ล.ต.”) (“แนวปฏิ บตั ิ ทางบัญชี ”) นี้ ข้ ึนเพื่อบังคับใช้กบั กองทุนรวมที่ จดั ตั้งขึ้นตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์กาํ หนดและกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ ทั้งนี้ ไม่ รวมถึ ง
กองทุนรวมอื่นใดที่มีแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมนั้นไว้เป็ นการเฉพาะ
แนวปฏิบตั ิทางบัญชี น้ ี กาํ หนดให้กิจการถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีโดยไม่อา้ งอิงถึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่นที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในเรื่ องที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกาํ หนดไว้ ส่วนเรื่ องที่
แนวปฏิบตั ิไม่ได้กาํ หนดไว้ให้กิจการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกโดยสภาวิชาชี พ
บัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีน้ นั
แนวปฏิ บ ัติ ท างบัญ ชี น้ ี ได้ก ําหนดหลัก การบัญ ชี เกี่ ย วกับ การจัด ประเภทและการวัด มู ล ค่ ารายการของ
เครื่ องมื อทางการเงิ น การรั บ รู ้รายได้และค่ าใช้จ่าย การบัญ ชี สําหรั บ ส่ วนได้เสี ย ในสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ เป็ น
หน่ ว ยลงทุ น และกํา หนดแนวทางในการเปิ ดเผยข้อ มู ล ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น นอกจากนี้
แนวปฏิ บตั ิ ท างบัญ ชี ยงั ได้กาํ หนดส่ วนประกอบของงบการเงิ น รู ป แบบการแสดงรายการในงบการเงิ น
รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ แนวปฏิบตั ิทางบัญชี มีขอ้ กําหนดบางประการที่แตกต่างไปจาก
ข้อกําหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมที่ กิจการเคยปฏิบตั ิตาม โดยในการเปลี่ยนมาใช้แนว
ปฏิบตั ิทางบัญชีเป็ นครั้งแรก ได้กาํ หนดให้กิจการใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปโดยไม่ตอ้ งปรับย้อนหลังงบ
การเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
การนําแนวปฏิ บ ัติท างบัญ ชี ม าถื อปฏิ บ ัติในปี ปั จจุ บ ันไม่มี ผลกระทบต่ องบการเงิ นของกองทุ นฯที่ เป็ น
สาระสํ า คัญ ยกเว้น กองทุ น ฯไม่ ต้องแสดงข้อมู ล ทางการเงิ น เช่ น งบกระเงิ น สดและข้อ มู ล อัต ราส่ ว น
ทางการเงินที่สาํ คัญ ตามรู ปแบบเดิมที่เคยกําหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106
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4.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้เงินปันผลถือเป็ นรายได้เงินปันผลเมื่อสิ ทธิในการได้รับเงินปันผลเกิดขึ้น
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่จาํ หน่ายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันที่กองทุนฯมีสิทธิ ได้รับหรื อเกิดภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายทรัพยากรเพื่อ
แลกกับส่ วนได้เสี ยของกองทุนฯ
4.2 เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสินทรัพย์ ทางการเงิน
กองทุนฯจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินทั้งหมด ณ วันที่รับรู ้รายการเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมู ลค่ าในภายหลังด้วยมู ลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น โดยต้นทุ นในการทํารายการซึ่ งเกี่ ยวข้อง
โดยตรงกับการได้มารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ ยนแปลงสุ ทธิ ของมูลค่ายุติธรรมเป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ทั้งนี้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง เงินลงทุนในหน่วยลงทุน เงินลงทุน
ในตราสารหนี้ และเงินฝากธนาคาร
มูลค่ ายุติธรรม
มูล ค่ ายุติธรรมของเงิ นลงทุ นในหน่ วยลงทุ น แสดงตามมู ล ค่าสิ นทรั พ ย์สุ ท ธิ ต่อหน่ วย (Net Asset Value)
ณ วันที่วดั มูลค่าเงินลงทุนที่ประกาศโดยผูจ้ ดั การกองทุน และมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ แสดงโดยใช้
ราคาหรื ออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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เมื่ อมี การจําหน่ ายหรื อตัดรายการของเงินลงทุนผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ท ธิ ที่ ได้รับ กับ ต้นทุ นของ
เงินลงทุนจะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน กองทุ นฯใช้วิธีถวั เฉลี่ ยถ่ วงนํ้าหนักในการคํานวณ
ต้นทุนของเงินลงทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส้ ินทางการเงิน
กองทุนฯรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสําหรับหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยต้นทุนในการทํารายการ
ซึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับ การได้ม ารั บ รู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ นในงบกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จเมื่ อเกิ ดขึ้น และ
จัดประเภทหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ ันได้
สิ้ นสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ ัน หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ ัน แม้ว่าจะไม่มี
การโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึงความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั
หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเมื่อหนี้ สินทางการเงินนั้นได้สิ้นสุ ดลง
เช่น เมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบตั ิตามแล้ว หรื อได้มีการยกเลิก
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
การวัดค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เมื่อวันเริ่ มแรกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯมีสิทธิ ใน
เงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้ อเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้ นที่กองทุนฯ
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุ น
จากการวัดค่าเงิ นลงทุ นถื อเป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุ นที่ ยงั ไม่ เกิ ดขึ้นในงบกําไรขาดทุน ราคาทุนของ
เงินลงทุนที่จาํ หน่ายคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยเทียบเคียงกับมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย ณ วันที่
วัดมูลค่าเงินลงทุน
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เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ในความต้องการของตลาดที่ มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้ราคาหรื ออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในวันที่วดั ค่าเงินลงทุน
เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ ไ ม่ มี ต ลาดซื้ อ ขายคล่ อ งรองรั บ แสดงด้วยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม โดยพิ จารณาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดโดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน และตามข้อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กํา หนดมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ ไ ม่ มี ต ลาดซื้ อ ขายคล่ อ งรองรั บ ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กองทุนฯใช้วิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซ่ ึ งมีอายุคงเหลือของตรา
สารหนี้ เท่ากับ 90 วันหรื อตราสารหนี้ ซ่ ึ งมี อายุครบกําหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ ลงทุน และไม่ มี
เงื่อนไขในการต่ออายุเนื่ องจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ น้ ันไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจําหน่ ายอย่าง
เป็ นสาระสําคัญ
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร
เงิ น ฝากธนาคารใช้มู ล ค่าเงิ นต้น บวกดอกเบี้ ย ค้างรั บ จนถึ งวันที่ วดั มูล ค่ าเงิ นลงทุ นในการกําหนดมู ล ค่ า
ยุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ใน “ลูกหนี้จากดอกเบี้ย” ในงบดุล
4.3 รายการที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
กองทุ น ฯแปลงค่ า รายการที่ เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศที่ เกิ ด ขึ้ น ในระหว่า งปี เป็ นเงิ น บาท โดยใช้อัต รา
แลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เกิ ด รายการ สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ เป็ นตัว เงิ น ที่ เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศคงเหลื อ
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักระหว่าง
ธนาคารที่ ประกาศโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย ณ วันดังกล่าว และในกรณี ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ไม่ได้ป ระกาศอัตราแลกเปลี่ ยนในวันดังกล่ าว กองทุ น ฯจะพิ จารณาใช้อัตราแลกเปลี่ ย นที่ ป ระกาศโดย
ธนาคารพาณิ ชย์หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่ใช้อา้ งอิงอย่างเป็ นทางการแปลงค่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผูด้ ูแลผลประโยชน์ก่อนทุกครั้ง
กําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของรายการกําไรหรื อ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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4.4 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่ลงทุนในส่ วนได้เสี ยของกองทุนฯ
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่ วนได้เสี ยทั้งหมดที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อฝ่ ายบริ หาร
ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนฯหรื อมีหน้าที่กาํ หนดนโยบายหรื อตัดสิ นใจเพื่อให้
กองทุนฯบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ รวมทั้งคู่สมรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ ายบริ หาร
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมกองทุนฯ
หรื ออยู่ภายใต้อาํ นาจควบคุมของกองทุนฯ หรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกองทุนฯ หรื ออยู่ภายใต้
อิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกองทุนฯ
4.5 บัญชีปรับสมดุล
ส่ วนหนึ่ งของราคาขายหรื อราคารั บซื้ อคืนของหน่ วยลงทุ นซึ่ งเท่ากับ จํานวนต่อหน่ วยของกําไรสะสมที่
ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”
4.6 ภาษีเงินได้
กองทุนฯเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่ งประมวลรัษฎากรใน
อัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 20 สิ งหาคม 2562
4.7 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่ คาดว่าจะได้รับ จากการขายสิ นทรัพ ย์หรื อเป็ นราคาที่ จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สิ น ให้ ผูอ้ ื่ น โดยรายการดัง กล่ า วเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น ในสภาพปกติ ระหว่า งผูซ้ ้ื อ และผูข้ าย (ผู ร้ ่ ว ม
ในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กองทุนฯใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริ ษทั จัดการฯอาจจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุน้ ี ผลที่
เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้

6.

ค่ าใช้ จ่าย

6.1 ค่ าธรรมเนียมการจัดการ ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ประเภทค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

อัตราร้อยละของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ
ไม่เกินอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี
ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.06 ต่อปี
ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี

บริ ษ ทั จัดการฯจะคํานวณค่าธรรมเนี ยมข้างต้น ทุ กวันที่ มี ก ารคํานวณมู ลค่ าสิ นทรั พ ย์สุ ท ธิ โดยใช้มู ล ค่ า
สิ นทรัพย์สุทธิในแต่ละวันเป็ นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนี ยมเป็ นรายวันและจะเรี ยกเก็บจากกองทุนฯเป็ น
รายเดือน ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
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6.2 ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินการ
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่ งบริ ษทั จัดการฯจะดําเนิ นการเรี ยก
เก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามที่จ่ายจริ งจากกองทุนฯ โดยทางบัญชีจะตัดเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯเฉลี่ย
เท่ากันเป็ นรายวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โฆษณาประชาสั ม พันธ์ ค่าสื่ อโฆษณาประชาสัม พันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ ค วามรู ้ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การส่ งเสริ มการขาย ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนํากองทุนฯ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกัน
ไม่เกินอัตราร้อยละ 1.0 ของจํานวนเงินกองทุนที่ จดั ตั้งได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท และค่าธรรมเนี ยม
หรื อค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมตั ิจดั ตั้งและจัดการกองทุนฯ
(2) ค่ าใช้จ่ายเพื่ อการดําเนิ น งานของกองทุ น ฯซึ่ ง จะเรี ยกเก็ บ จากกองทุ น ฯเมื่ อมี ค่ าใช้จ่ายเกิ ดขึ้น ตาม
จ่ายจริ ง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯเฉลี่ยเท่ากันเป็ นรายวันตามระยะเวลาที่จะ
ได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นหรื อในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น ค่าใช้จ่ายด้าน
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสื อพิมพ์ ค่าไปรษณี ยากร เป็ นต้น ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินอัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ
6.3 รายได้ เงินรับคืนค่ าธรรมเนียมการจัดการ
กองทุนเปิ ด Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Class I) จะคืนค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ให้แก่กองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 0.67 ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนี ยม
ดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก
7.

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทเงินฝาก

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น.เอ.
สาขากรุ งเทพฯ
รวม

ออมทรัพย์

เงินต้น
31 ธันวาคม
2563
2562
12,652,871
12,652,871

6,279,720
6,279,720

(หน่วย: บาท)
อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี )
31 ธันวาคม
2563
2562
0.01

0.05
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8.

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
ค่าใช้จ่ายจากการลงทุนสุ ทธิสะสม
กําไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุนสะสม
ขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนสะสม
กําไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนสะสม
ขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนสะสม
กําไรสะสมต้นปี
บวก: การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี
กําไรสะสมปลายปี

9.

(6,607,286)
58,334,018
(68,402,500)
276,752,765
(67,764,330)
192,312,667
158,193,382
350,506,049

(14,824,432)
99,773,530
(190,452,902)
286,462,344
(2,330,243)
178,628,297
13,684,370
192,312,667

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี กองทุนฯมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สาํ คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)

Manulife Global Fund-Asian Small Cap
Equity Fund (Class I)
รายได้เงินปันผล
รายได้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์
(ประเทศไทย) จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
12,834,658
4,523,353

10,093,278

นโยบายการกําหนดราคา

16,520,949 0.032488 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาต่อ 1 หน่วย
(2562: 0.031251ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาต่อ
1 หน่วย)
5,722,464 อัตราร้อยละ 0.67 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของหน่วยลงทุน ที่ลงทุนถัวเฉลี่ย
12,864,204 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวนและที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุ 6.1
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมียอดค้างที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม
Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Class I)
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
ลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย (1)
(1)

2563

2562

676,120,592
365,039

747,354,484
376,182

834,805

947,194

แสดงรวมอยูใ่ น “ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย” ในงบดุล

10. ข้ อมูลเกีย่ วกับการซื้อขายเงินลงทุน
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯได้ซ้ื อขายเงินลงทุน (ไม่รวมเงินลงทุนใน
เงินฝากธนาคารและตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้) เป็ นจํานวนเงิน 553,513,676 บาท และ
742,113,062 บาท ตามลํา ดั บ โดยคิ ด เป็ นอัต ราร้ อ ยละ 77.42 และร้ อ ยละ 81.44 ตามลํา ดับ ของมู ล ค่ า
สิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างปี
11. เครื่ องมือทางการเงิน
11.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมื อทางการเงินที่ สําคัญของกองทุ นฯประกอบด้วย เงินลงทุ น เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ จากดอกเบี้ ย
ลูกหนี้ เงินรับคืนค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ลูกหนี้ จากการขายหน่ วยลงทุน ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนและ
เจ้าหนี้ จากการรั บซื้ อคื นหน่ วยลงทุน กองทุ นฯมี ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับ เครื่ องมื อทางการเงินดังกล่าว
และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงในแต่ละด้านดังนี้
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ความเสี่ ยงจากกองทุนหลัก
กองทุนฯได้ลงทุนในกองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Class I) ซึ่งจดทะเบียน
จัด ตั้ง ขึ้ น ในประเทศลัก เซมเบิ ร์ก กองทุ น ฯอาจได้รับ ผลกระทบหากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง
ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ เช่ น นโยบายทางการเงินเรื่ อง
ข้อจํากัดของการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
จัดตั้งกองทุนดังกล่าวที่ อาจแตกต่างจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมของ
ประเทศไทย เป็ นต้ น นอกจากนั้ นแล้ว กองทุ น Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund
(Class I) มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศในภูมิภาคเอเชียและ/หรื อแปซิ ฟิค ซึ่ งผลตอบแทนของ
เงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจการเมือง และสถานการณ์ตลาดทุนของประเทศ
ต่าง ๆ ในแถบนั้น ซึ่ งสถานการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรื อด้านลบต่อผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษ ัท ที่ อ อกหลัก ทรั พ ย์ ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่กับ ประเภทธุ รกิ จของผู อ้ อกหลัก ทรั พ ย์ว่ามี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทําให้ราคาของหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหรื อลดลงได้
ความเสี่ ยงด้ านเครดิต
กองทุนฯมีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้
ในเครื่ องมื อทางการเงิน เนื่ องจากกองทุนฯมี ลูกหนี้ จากดอกเบี้ ยที่ เกิ ดจากการลงทุนในเงิ นฝากธนาคารและ
ตราสารหนี้ ลูกหนี้ เงิ นรับคืนค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ลูกหนี้ จากการขายหน่ วยลงทุนและลูกหนี้ จากการขาย
เงินลงทุน เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติ ธุ รกิ จของกองทุ นฯ กองทุนฯจึ งไม่ คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ น
สาระสําคัญจากการเก็บหนี้
ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
กองทุนฯมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ สําคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในเงินฝาก
ธนาคารและตราสารหนี้ ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและอัตราดอกเบี้ยคงที่ และ/หรื อมี
ระยะเวลาครบกําหนดภายในหนึ่งปี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เครื่ องมือทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้
ดังนี้

(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียม
การจัดการ
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1)

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ (1)

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(% ต่อปี )

28,974,252
-

144,106
12,652,871
-

676,120,592
2,130,994

705,238,950
12,652,871
2,130,994

0.18 - 0.69
0.01
-

28,974,252

12,796,977

365,039
40,667
654
678,657,946

365,039
40,667
654
720,429,175

-

-

-

3,533,105
3,533,105

3,533,105
3,533,105

-

อัตราดอกเบี้ยคงที่แต่มีระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ภายใน 3 เดือน

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียม
การจัดการ
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1)

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ (1)

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(% ต่อปี )

38,939,649
-

144,106
6,279,720
-

747,354,484
6,295,289

786,438,239
6,279,720
6,295,289

0.50 - 1.43
0.05
-

38,939,649

6,423,826

376,182
40,667
1,627
754,068,249

376,182
40,667
1,627
799,431,724

-

-

-

4,320,802
4,320,802

4,320,802
4,320,802

-

อัตราดอกเบี้ยคงที่แต่มีระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ภายใน 3 เดือน
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ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ ยงที่กองทุนฯอาจได้รับความเสี ยหายอันสื บเนื่ องมาจากการที่กองทุนฯ
ไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดและ/หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและ
ทันต่อเวลาที่กองทุนฯจะต้องนําไปชําระภาระผูกพันได้เมื่อครบกําหนด
วันที่ ที่ค รบกําหนดของเครื่ องมื อทางการเงินนับ จากวันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 มีดงั นี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่ได้กาํ หนด
ระยะเวลา
676,120,592

(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาครบกําหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
144,106
12,652,871

รวม

28,974,252

676,120,592

12,796,977

31,511,606

720,429,175

-

-

3,533,105
3,533,105

3,533,105
3,533,105

ไม่ได้กาํ หนด
ระยะเวลา

-

705,238,950

2,130,994
365,039
40,667
654

31 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาครบกําหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี

12,652,871
2,130,994
365,039
40,667
654

(หน่วย: บาท)

รวม

747,354,484
747,354,484

144,106
6,279,720
6,423,826

38,939,649
6,295,289
376,182
40,667
1,627
45,653,414

786,438,239
6,279,720
6,295,289
376,182
40,667
1,627
799,431,724

-

-

4,320,802
4,320,802

4,320,802
4,320,802
37

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่องจากกองทุนฯมีนโยบายที่เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักต่างประเทศ ราคาหน่วยลงทุน
ที่กองทุนฯได้ลงทุนไว้จึงอยู่ในรู ปของสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจ
มีผลต่อการดําเนินงานของกองทุนฯ โดยเฉพาะเมื่อมีการวัดค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจาก
กองทุ น ฯมี ย อดคงเหลื อ ของเงิ น ลงทุ น ซึ่ งเป็ นสกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศจํา นวนเงิ น 22,526,841 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา และ 24,811,742 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ตามลําดับ โดยที่กองทุนฯไม่ได้มีการป้ องกันความ
เสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าสิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาเท่ากับ 30.014 บาท และ 30.121 บาท ตามลําดับ
11.2 ลําดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินส่ วนใหญ่ของกองทุนฯเป็ นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่แสดงมูลค่ายุติธรรม
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.2 และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีระยะเวลาครบ
กําหนดระยะสั้น ดังนั้น กองทุนฯเชื่ อว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวแสดง
มูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1
เงินลงทุน
หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

144,106
12,652,871
-

(หน่วย: บาท)

2563
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
676,120,592
28,974,252
2,130,994
365,039
40,667
654

รวม
-

676,120,592
28,974,252
144,106
12,652,871
2,130,994
365,039
40,667
654
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(หน่วย: บาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินลงทุน
หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

2562
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

144,106

747,354,484
38,939,649
-

-

747,354,484
38,939,649
144,106

6,279,720
-

6,295,289
376,182
40,667
1,627

-

6,279,720
6,295,289
376,182
40,667
1,627

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
12. การบริหารจัดการทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการบริ ห ารจัด การทุ น ที่ สํ าคัญ ของกองทุ น ฯ คื อ การจัด ให้ มี โ ครงสร้ า งทางการเงิ น ที่
เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน
13. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั จัดการฯเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
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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

