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สาส์ นจากบริษัทจัดการ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนู ไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษทั ”) ขอนาส่ งรายงานประจาปี ของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์
ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE) สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563
บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จจัดการกองทุ นรวม และธุ รกิ จจัดการกองทุนส่ วนบุคคล โดย ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั มี มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 6,120,784,175.41 บาท
ปั จจุบนั บริ ษทั มีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 17 กองทุน ประกอบด้วย
กองทุนรวมทีล่ งทุนในต่ างประเทศ 11 กองทุน คือ
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อิเมอร์ จิ้ง อีสเทอร์ น ยุโรป เอฟไอเอฟ

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

 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ

 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวไกล

 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ยูโรเปี้ ยน โกรท เอฟไอเอฟ

 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด

 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ

 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควิต้ ี พลัส เอฟไอเอฟ

 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อินเดีย เอฟไอเอฟ

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








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

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

นายไมเคิล พาร์คเกอร์
นายเจียนอานี่ เฟี ยคโก้
นายไมเคิล รี ด
นางสาวชัชฎดา เอกะหิ ตานนท์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

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

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริ หารช่องทางจัดจาหน่าย
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายกฎหมายและกากับดูแลกิจการ
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายตราสารทุน
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายตราสารหนี้
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ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ มตลาด
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ มีมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 อยูท่ ี่ 275.36 ล้านบาท
คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 15.4035 บาท โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ย้อนหลัง 1 ปี อยูท่ ี่ 12.27% เทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน (ดัชนี MSCI Zhong Hua Index) ที่ให้ผลตอบแทน 5.98%
ณ สิ้ นเดื อนพฤษภาคม 2563 กองทุนหลัก Manulife Global Fund – Dragon Growth Fund ให้น้ าหนักการลงทุนในตลาด (Market
Breakdown) สู งสุ ด ได้แก่ จีน 83.65% และ ฮ่องกง 15.90% สาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมสู งสุ ด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย
(Consumer Discretionary) 32.46% กลุ่มการเงิน (Financials) 13.99% กลุ่มบริ การด้านการสื่ อสาร (Communication Services) 12.86%
กลุ่มการแพทย์ (Health Care) 10.85% และกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials) 8.44%
ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้งั แต่ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563
ในช่วงครึ่ งหลังของปี 2562 ตลาดหุ ้นจีนเผชิ ญกับความผันผวนจากกรณี พิพาททางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และความหวัน่
วิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ตลาดหุ ้นจีนติดลบอย่างต่อเนื่ อง แม้จะมีมาตรการ
กระตุน้ ระบบการเงิ นของทางการจี น แต่ก็ยงั ไม่เป็ นไปตามที่ คาดหมาย นอกจากนี้ ใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ของหลักทรัพย์
อ้างอิง (American Depository Receipts) ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างๆ ในประเทศจีนยังได้รับผลกระทบในเชิงลบจากข่าวที่วา่ ทางการ
สหรัฐฯ กาลังพิจารณาที่ จะถอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ อีกด้วย
อย่างไรก็ดี ตลาดหุ ้นจีน ซึ่ งรวมตลาดหุ ้น A-Shares ภายในประเทศและตลาดหุ ้นฮ่องกง กลับมาปรับตัวสู งขึ้นในเดือนธันวาคม
2562 โดยปั จจัยหลักที่หนุนราคาหุ ้นให้สูงขึ้น ได้แก่ การประกาศข้อตกลงทางการค้ารอบแรกระหว่างจีนกับสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ
ได้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีสินค้านาเข้าจากจี น และปรับลดอัตราภาษี สินค้าจากเดิ มที่ เคยขึ้นไปแล้ว 15% เหลือ 7.5% นอกจากนี้
ข้อมูลเศรษฐกิจของจีนยังเพิ่มสูงขึ้นเหนือความคาดหมาย ทั้งตัวเลขผลผลิตทางอุตสาหกรรมและยอดการค้าปลีก ในขณะเดียวกัน
เงินทุนไหลเข้าสุทธิในตลาดหุน้ จีนผ่านตลาดฮ่องกง (Northbound) มีระดับสูงเป็ นประวัติการณ์ สื บเนื่องจากการเพิ่มหุน้ ของจีนใน
การคานวณดัชนี MSCI ในเดือนพฤศจิกายน
เมื่อเริ่ มต้นปี ใหม่ 2563 บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ ้นจีนมีภาวะคึกคักอยูช่ วั่ ขณะหนึ่ งก่อนจะพลิกผันตั้งแต่ช่วงกลางเดือน
มกราคมเป็ นต้นไป เนื่องจากมีรายงานตัวเลขยอดผูต้ ิดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในเมืองอู่ฮนั่ ที่พุ่งสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว ส่ งผล
ให้รัฐบาลจีนจาเป็ นต้องปิ ดเมืองหลายแห่งและยืดระยะเวลาสาหรับวันหยุดในช่วงเทศกาลตรุ ษจีนออกไปเพื่อรับมือกับปั ญหาการ
แพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั ส ในขณะเดี ยวกัน ราคาหุ ้นในฮ่องกงก็ทรุ ดลงเนื่ องจากความเชื่ อมัน่ ของนักลงทุ นที่ ลดฮวบลง ทั้งนี้
ในเดือนมีนาคม ตลาดหุน้ จีนเผชิญสถานการณ์เลวร้ายมากยิง่ ขึ้น สื บเนื่องจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลง เมื่อได้รับผลกระทบ
จากความผันผวนในตลาดหุ ้นทัว่ โลกที่ รุนแรงมากขึ้นและสภาพคล่องทางการเงินที่หดตัวจึ งส่ งผลให้ผลการดาเนิ นงานปรับตัว
ลดลง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุน้ จีนยังคงมีผลการดาเนินงานที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับตลาดหุ ้นอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ เนื่ องจากรัฐบาลจีนได้มี
นโยบายในการรับมือกับปั ญหาอย่างเข้มแข็งจนสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสค่อยๆ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีข้ ึน นอกจากนี้ ยังได้
ออกมาตรการหลายอย่างเพื่อช่ วยเสริ มสร้างบรรยากาศการลงทุ น ในด้านการเงิ น อาทิ เช่ น ธนาคารกลางจี นได้ปรั บลดอัตรา
ดอกเบี้ยสาหรับลูกค้าชั้นดีลง 10 basis points อีกทั้งให้การสนับสนุนสิ นเชื่อแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในด้านการคลัง
ได้มีการเร่ งออกพันธบัตรเพื่อระดมเงินให้กบั รัฐบาลท้องถิ่น และผลักดันให้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เป็ นจานวน
มาก เมื่อกิ จกรรมทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ ภาวะปกติอย่างรวดเร็ ว ตลาดหุ ้นจี นจึ งกลับมาเป็ นบวกได้ในเดื อนเมษายน โดยตลาด
ได้รับแรงหนุนจากการดาเนินมาตรการทางการคลังเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของรัฐบาล และการเสริ มสภาพคล่องในระบบการเงิน
โดยการออกพันธบัตรของรัฐบาลท้องถิ่น
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ในเดือนพฤษภาคม 2563 ตลาดหุ ้นจีนอ่อนตัวลงอีกครั้ง จากเหตุความตึงเครี ยดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ เพิ่มมากขึ้น
กรณี พิพาททางการค้าระหว่างสองประเทศที่รุนแรงเริ่ มเห็นได้ชดั จากการที่รัฐบาลสหรัฐฯ ออกนโยบายเป็ นจานวนมากเพื่อต่อต้าน
จี น ซึ่ งประกอบด้วย (1) การห้ามมิให้กองทุ นบาเหน็ จบานาญบุ คลากรของรัฐบาลกลางสหรั ฐฯ ลงทุนในหุ ้นของบริ ษทั จี น
(2) ความพยายามของวุฒิสภาสหรัฐฯ ในการถอนหลักทรัพย์ประเภท American Depository Receipts ของจีนออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบี ยน และ (3) การดาเนิ นมาตรการต่างๆ กับบริ ษทั ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ดา้ นโทรคมนาคมรายใหญ่แห่ งหนึ่ งของจี น
ขณะเดียวกัน ปั จจัยด้านภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ได้ฉุดให้ตลาดหุน้ ฮ่องกงปรับตัวลดลงด้วยเช่นกัน
ในส่ วนของพอร์ ตการลงทุนของกองทุนหลัก การจัดสัดส่ วนการลงทุนในสิ นทรัพย์ต่างๆ และการคัดเลือกหุ ้นที่ลงทุนในแต่ละ
หมวดอุตสาหกรรมของผูจ้ ดั การกองทุนหลัก เป็ นปั จจัยหนุนให้กองทุนหลักมีผลตอบแทนที่ดีในเดือนพฤษภาคม เมื่อพิจารณาใน
แต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) การเลื อกหุ ้นที่ ลงทุ นในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials) และกลุ่มสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย (Consumer
Discretionary) ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด
แนวโน้ มตลาด
ในขณะที่การแพร่ ระบาดทัว่ โลกของเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจมหภาคอีกครั้งและทา
ให้ตลาดมี ความผันผวนมากขึ้น ราคาหุ ้นในจี นยังคงมีเสถียรภาพเนื่ องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิ จด้านต่างๆ ค่อยๆ กระเตื้องขึ้น
ในช่วงที่ ผ่านมา โดยนักลงทุนเริ่ มให้ความสนใจต่อภาวะพื้นฐานทางเศรษฐกิ จและมาตรการทางการคลังและการเงิ นที่ รัฐบาล
นามาใช้กระตุน้ ให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ผูจ้ ดั การกองทุนหลักเชื่อว่ารัฐบาลจีนจะดาเนิ นนโยบายผ่อนคลาย
เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมัน่ คงถาวรต่อไป
ทั้งนี้ แนวทางการลงทุนของกองทุนหลักจะยังคงยึดตาม Investment Themes หลักที่มีอยู่เดิม โดยยังคงให้ความสาคัญกับหุ ้นที่ มี
การขยายตัวเชิงโครงสร้าง ซึ่ งสามารถยืนหยัดได้ในช่วงที่ตลาดผันผวนในระยะสั้น และถือครองหุ ้นของธุ รกิจที่เน้นกลยุทธ์การ
เข้าถึ ง และตอบสนองความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคท้อ งถิ่ น หรื อ Localization เป็ นหลัก รวมถึ ง ลงทุ น ในกิ จ การที่ จ ะได้รั บ
ผลประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G เนื่องจากเชื่อว่าหุน้ ของกิจการที่เกี่ยวข้องกับระบบการพัฒนาเทคโนโลยี 5G จะยังคงมีความโดด
เด่นในตลาดหุ ้นจี นในอนาคต นอกจากนี้ กองทุนหลักยังมี นโยบายที่ จะลงทุนในหุ ้นกลุ่มอุปโภคบริ โภคที่ เติบโตเร็ วในด้าน
Lifestyle และการบริ การ เช่น กิจการด้านการศึกษาและการบันทิง ซึ่ งมีความต้องการสู งในกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ปานกลางและ
กลุ่มคนรุ่ นใหม่ (Millennial Consumers) แต่อุปทานยังมีไม่เพียงพอ
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่ า แวลู เอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE)
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Share Class A) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่
น้อ ยกว่า ร้ อ ยละ 80 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ ส าหรั บ การลงทุ น ในส่ วนที่ เ หลื อ กองทุ น อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ซ่ ึ ง
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรื อเห็นชอบให้กองทุน
ลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Share Class A)
กองทุนมีเป้ าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยพอร์ ตการลงทุนจะยึดหลักการกระจายการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อา้ งอิงกับตราสารทุนของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
และ/หรื อบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ที่อยูใ่ นเขตอานาจอื่นนอกเหนื อจากฮ่องกง แต่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่
สาคัญในฮ่องกง และ/หรื อประเทศจี น โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อา้ งอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ ้นสามัญ หุ ้นบุริมสิ ทธิ
และใบสาคัญแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง
นโยบายการจ่ ายปันผล

ไม่จ่ายเงินปั นผล แต่จะนากาไรที่ได้ไปลงทุนต่อ เพื่อให้เกิดรายได้สูงขึ้น

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพ

นายทะเบียนกองทุน

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงตาแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (exchange rate risk)
การป้ องกันความเสี่ยง FX

ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด

บางส่ วน

ดุลยพินิจ

ไม่ ป้องกัน

สู ง

ต่า

คาเตือนทีค่ วรทราบ
 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในฮ่องกงและจีน จึงมีความเสี่ ยงของกลุ่มประเทศ
ที่กองทุนไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรื อข้อจากัดอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุนซึ่ งอาจส่ งผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์หรื อตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้
 กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีนและฮ่องกง ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ ยงของพอร์ ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย
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การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บัญชี
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
เรื่องทีแ่ ก้ ไข
นิยาม/ คาจากัดความกองทุน

สรุปรายละเอียด

วันทีม่ ผี ล

 ปรับปรุ งนิยาม
“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก” โดยไม่นบั รวมบัตรเงินฝาก
และใบรับฝากเงิน
“กองทุน CIS ต่ า งประเทศ” โดยเพิ่มเติ มการไม่ร วมถึ งกองทุ น
private equity นอกเหนือจากกองทุน property และกองทุน infra

28 ตุลาคม 2562
เป็ นต้นไป

 เพื่อเพิ่มความยืดหยุน่ ในการบริ หารจัดการกองทุน บริ ษทั อาจไม่นับ
การคานวณสัดส่ วนการลงทุน
(1) ช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน และ/หรื อ (2) ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้
ของกองทุนตามการจัดแบ่ ง
ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคาสัง่ ขายคืนหรื อ
ประเภทของกองทุน (label fund)
สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น หรื อเพื่อรอการลงทุนซึ่ งมีระยะเวลาไม่เกิ น
กว่า 10 วันทาการ โดยให้คานึงถึงประโยชน์ของ ผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
การนับ concentration limit
สาหรั บการลงทุนในตราสารหนี ้
ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุนของผู้ออก
รายใดรายหนึ่ง
การดาเนินการเมื่อทรั พย์ สินที่
ลงทุนขาดคุณสมบัติหรื อการ
ลงทุนไม่ เป็ นไปตามอัตราส่ วน
การลงทุน หรื ออายุทรั พย์ สินของ
กองทุนรวมตลาดเงินไม่ เป็ นไป
ตามที่ กาหนด โดยไม่ ได้ เกิดจาก
การลงทุนเพิ่ม

 บริ ษทั สามารถนามูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (financial liability) ที่
ออกใหม่ แ ละยัง ไม่ ป รากฎในงบการเงิ น มารวมกั บ financial
liability ตามงบการเงินล่าสุ ดด้วยก็ได้แต่จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่ เป็ นการทัว่ ไป
 แก้ไขระยะเวลาการจัดส่ งรายงานเป็ นภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั
เกิ ดกรณี ดงั กล่าวต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ และในกรณี ที่ไม่สามารถ
แก้ไ ขการลงทุ น ให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ภ ายในระยะเวลาที่
กาหนดให้ร ายงานต่อ สานักงาน ก.ล.ต. + ผูด้ ู แลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว

การรายงานกรณี ไม่ เป็ นไปตาม
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณ
ตามความมีส่วนได้ เสี ยในกิจการ
ที่ ลงทุน (concentration limit)
เป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่ อกัน

 กรณี กอง Feeder Fund ที่จดั ตั้งก่อนวันที่ 16 มกราคม 2559 :
แก้ไขให้จดั ส่ งรายงานเฉพาะผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทา
การนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว

การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่ งประเภทของกองทุน

 ขยายระยะเวลาการจัดส่ งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. และผูด้ ูแล

หลักเกณฑ์ ข้อจากัดการถือหน่ วย
ลงทุน (1 ใน 3)

 แก้ไขเพิ่ มเติ มข้อความเกี่ ยวกับข้อจ ากัดการถื อหน่ วยลงทุ นให้ มี

การชาระค่ ารั บซื ้อคืน สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรั พย์ หรื อ
ทรั พย์ สินอื่นแทนเงิน

ผลประโยชน์เป็ นภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ ไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน

ข้อยกเว้นได้ในกรณี ที่เป็ นบุคคลตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
 กรณี บริ ษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงิ น
และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น
แทน บริ ษทั จัดการจะต้องได้รับมติพิเศษจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนจึงจะ
สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
อื่นแทนเงินได้
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การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บัญชี (ต่ อ)
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
เรื่องทีแ่ ก้ ไข
การลดและการเพิ่มค่ าธรรมเนียม
หรื อ ค่ าใช้ จ่ายของกองทุน

สรุปรายละเอียด
 กรณี ลดค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่าย : ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยอย่าง
ทัว่ ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม (เช่นเผยแพร่ บนเว็บไซต์) ให้ผลู ้ งทุน
ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ มีการลดค่าธรรมเนี ยมหรื อ
ค่าใช้จ่าย
 กรณี เพิม่ ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่าย :
(1) หากเรี ย กเก็ บเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ เ กิ น เพดานที่ ร ะบุ ใ นโครงการ ต้อ ง
เปิ ดเผยล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการ
(2) หากเรี ย กเก็ บ เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ เ กิ น กว่า 5% ของเพดานที่ ร ะบุ ใ น
โครงการ ต้อ งเปิ ดเผยล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 60 วัน ก่ อ น
เปลี่ยนแปลง
(3) หากเรี ยกเก็บเพิ่มขึ้นเกินกว่า 5% ของเพดานที่ระบุในโครงการ
จะต้องได้รับมติพิเศษจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนก่อน

การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน
และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการ
จัดการ

 กาหนดกรอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้มีความชัดเจนมาก
ขึ้น โดยแยกเป็ นกรณี ที่สานักงาน ก.ล.ต. สามารถให้ความเห็นชอบ
ได้ หรื อต้องได้รับมติเสี ยงข้างมาก หรื อมติพิเศษ

การวางทรั พย์

 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้
แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จัดการจะอ้างอิงที่ อยู่ของบริ ษทั จัดการ
เป็ นภูมิลาเนาในกรณี ที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์ เพื่อให้สามารถชาระ
บัญชีและดาเนินการเลิกกองทุนได้

แก้ ไขชื่ อผู้จัดการกองทุนและ
ผู้จัดจาหน่ ายทั่วไปของ
กองทุนหลัก

 เนื่ องจาก Manulife Asset Management ทัว่ โลกได้มีการปรับเปลี่ยน
ชื่ อและโลโก้มาเป็ น Manulife Investment Management เพื่อให้
สะท้อนถึงภาพรวมการดาเนิ นธุรกิจด้านการลงทุนทุกประเภทได้ใน
แบรนด์เดียวและสามารถสื่ อสารกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงลูกค้า
ให้เข้าใจง่ายและชัดเจนมากยิง่ ขึ้น โดยแก้ไข ดังนี้
เดิม
ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก:

วันทีม่ ผี ล
28 ตุลาคม 2562
เป็ นต้นไป

ใหม่
ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก:

Manulife Asset Management Manulife Investment Management
(Hong Kong) Limited
(Hong Kong) Limited
ผูจ้ ดั จาหน่ายทัว่ ไป:

ผูจ้ ดั จาหน่ายทัว่ ไป:

Manulife Asset Management Manulife Investment Management
International Holdings
International Holdings Limited
Limited
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รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์
เสนอ

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ ในฐานะผูด้ ูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า
แวลู เอฟไอเอฟ อันมีบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูจ้ ดั ตั้งและจัดการกองทุน
ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 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 น ว่า บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น แมนู ไ ลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ป ฏิ บัติ ห น้ าที่
ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ ได้กาหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมตั ิจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พ ระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์
พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(คุณกฤป อันตกร คุณเจิดจันทร์ สุนนั ทพงศ์ศกั ดิ์)
Citibank N.A.
ผูด้ ูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ
1 กรกฎาคม 2563
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ผลการดาเนินงานย้ อนหลัง (%)
กองทุน
MS-CHINA VALUE

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิของกองทุน (บาท)
275,358,145.60

มูลค่ าหน่ วยลงทุน (บาท)
15.4035

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่ วนั ทีจ่ ดั ตั้งกองทุน
MS-CHINA VALUE
FTSE AW Greater China/ MSCI Zhong Hua Index

2020

ชื่อกองทุน /
เกณฑ์ มาตรฐาน
MS-CHINA VALUE
เกณฑ์มาตรฐาน*
Standard Deviation
ของกองทุน
Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน

%ตามช่ วงเวลา
ตั้งแต่
ต้ นปี
2.58
-1.92

%ต่ อปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

2.55
-2.76

8.67
4.48

12.27
5.98

5.42
2.28

1.11
1.98

5.39
6.88

ตั้งแต่ จดั ตั้งกองทุน
(1 มิ.ย. 50)
3.38
5.17

27.67

32.03

25.80

21.85

19.77

19.21

18.14

20.61

25.98

29.79

24.11

20.35

18.01

17.52

16.43

20.94

ที่มา : Morningstar
หมายเหตุ: การนาเสนอผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งในช่วงเวลาต่ากว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็ นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
*MSCI Zhong Hua Index จัดทาขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็ นดัชนี รวมที่ประกอบด้วย MSCI China
Index และ MSCI Hong Kong Index โดยอยูใ่ นกลุ่มหลักทรัพย์ขนาดใหญ่และขนาดกลางของจีน (ได้แก่ B Shares, H shares, Red
Chips, P Chips และหุ ้นที่ จดทะเบียนในต่างประเทศ) รวมถึงหลักทรัพย์ในฮ่องกง ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูล
ดังกล่าวเป็ นสกุลบาท
เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี ไ้ ด้ จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
การลงทุนในกองทุนรวมที่ ลงทุนในต่ างประเทศมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ งอาจทาให้ เกิดกาไรหรื อขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและอาจได้ รับเงินคืนสูงกว่ าหรื อตา่ กว่ ามูลค่ าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ ผลการดาเนิ นงานในอดีต/ ผลการเปรี ยบเที ยบ
ผลการดาเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทา
ความเข้ าใจลักษณะสิ นค้ า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ ยงก่ อนตัดสิ นใจลงทุน
_______________________________________
กองทุนเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่ า แวลู เอฟไอเอฟ ได้เปลี่ ยนกองทุนหลัก (Master Fund) เป็ น MGF-Dragon Growth Fund ตั้งแต่วนั ที่ 22 มีนาคม
2559 เป็ นต้นไป จึงได้เปลี่ยนดัชนี เกณฑ์มาตรฐานตามกองทุนหลักใหม่ คือ MSCI Zhong Hua Index
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ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่ า แวลู เอฟไอเอฟ
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม*
(Fund's direct expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)

จานวนเงิน
(พันบาท)
5,591.76
142.47
178.08
ไม่มี
-

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ
1.6820
0.0429
0.0536
ไม่มี
-

120.50
0.84

0.0362
0.0003

ค่าอากรแสตมป์ และค่าไปรษณี ยากร

8.57

0.0026

ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์ (Securities Transfer fee)

3.60
1.20

0.0011
0.0004

6,047.02

1.8191

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริ มการขาย



ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)
ค่าจัดทา จัดพิมพ์รายงานประจาปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ

รวมค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด **
*
**

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio : PTR)
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้งั แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
- ไม่มี หมายเหตุ: กรณี กองทุน Feeder Fund บริ ษทั จัดการจะซื้อหรื อไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรื อไถ่ถอน
หน่วยลงทุนของผูล้ งทุน
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การรับค่ าตอบแทนหรือประโยชน์ อนื่ ใดทีม่ ใิ ช่ ดอกผล
หรือผลประโยชน์ ทวั่ ไปทีเ่ กิดจากการลงทุน
กองทุนนี้ไม่มีการรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ดอกผลหรื อผลประโยชน์ทวั่ ไปที่เกิดจากการลงทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมื เงินและการก่ อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ชื่อหลักทรัพย์
พันธบัตร ตัว๋ เงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐบาลแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/62

จานวนหน่ วย
(พันหน่ วย)

มูลค่ าตามราคาตลาด
(พันบาท)

ร้ อยละของ
NAV

14,000.00

13,982.72

5.08

2,978.91

259,497.01

94.25

12,523.83

4.55

277.11
10,949.52
275,331.15

0.10
3.98
100.00

ตราสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะ
ซื้อหน่ วยลงทุน
ตราสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
Manulife Global Fund – Dragon Growth Fund
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ กรุ งเทพฯ
สินทรัพย์ อนื่ และหนีส้ ินอืน่
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น
มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ

16,978.91

11

รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารแห่ งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึง่ หนีก้ งึ่ ทุน
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
กลุ่มของตราสาร
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัว๋ แลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตร หรื อตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
หรื อกระทรวงการคลัง เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล หรื อผูค้ ้ าประกัน

มูลค่ าตามราคาตลาด
(บาท)
13,982,347.76

%NAV
5.08

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั เงินทุนเป็ น
ผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าประกัน

-

-

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

-

-

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

-

-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง)

15 % NAV

รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารแห่ งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึง่ หนีก้ งึ่ ทุนทีก่ องทุนลงทุนหรือมีไว้ เป็ นรายตัว
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ประเภท

ผู้ออก

ผู้คา้ ประกัน/ วันครบอายุ อันดับความ
ผู้รับรอง/
น่ าเชื่อถือ
ผู้สลักหลัง

มูลค่ าหน้ าตัว๋

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด
(บาท)

พันธบัตร
CB20903A
เงินฝากในธนาคาร
พาณิชย์
CITI-SAVING-USD
CITI-SAVING-THB

ธนาคารแห่งประเทศไทย

3 ก.ย. 63

14,000,000.0000 13,982,347.76
12,524,884.59

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ
กรุ งเทพฯ
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ
กรุ งเทพฯ (บ/ช เพื่อการ
ดาเนินงาน)

876.33
12,524,008.26

รวม

26,507,232.35
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รายงานชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องและข้ อมูลการทาธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับกองทุน (ข้ อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2563)
1. รายชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

2. ข้ อมูลการทาธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับกองทุน
-ไม่มี ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริ ษทั จัดการโดยตรงหรื อที่
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการที่ www.manulife-asset.co.th
การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่ (Soft Commission)
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
-ไม่มี รายงานการลงทุนทีไ่ ม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
ในช่วงเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่ งไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน
รายงานข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
-ไม่มีรายชื่อผู้จดั การกองทุนรวม (ข้ อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2563)
ชื่อ-นามสุ กล
นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร
นายวสุ สุทธิพงษ์ชยั
Manulife Investment Management
(Hong Kong) Limited

ชื่อกองทุนทีอ่ ยู่ภายใต้ การบริหารจัดการ




กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
Manulife Global Fund - Dragon Growth (Share Class A) ซึ่งเป็ นกองทุนหลัก
ของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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ข้อมูลกองทุนหล ัก
Manulife Global Fund

Dragon Growth Fund
(Share Class A)
Investment Objective

May 2020

Calendar Year Performance (%)

This Fund aims to achieve capital growth by investing at least 70% of its net assets in
a diversified portfolio of equity and equity related securities of public companies which
are listed in Hong Kong and/or, although not listed in Hong Kong, are listed on a stock
exchange in any other jurisdiction and have substantial business interests in Hong
Kong and/or China. Such equity and equity related securities include common stocks,
preferred stocks and depositary receipts. While the Sub-Fund will invest in accordance
with its investment objective and strategy, subject to applicable laws and regulations,
the Sub-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 and in issuers of any market
capitalisation. Hence, the Sub-Fund may invest more than 30% of its net assets in
issuers located in any of the PRC and Hong Kong. The Sub-Fund’s investments may
be denominated in any currency. The Sub-Fund may invest directly in certain China AShares listed on the SSE or the SZSE via Shanghai-Hong Kong Stock Connect or
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect respectively (collectively, “Stock Connect”). In
any event where the Sub-Fund invests in China A-Shares, it is expected that the SubFund will not hold more than 30% of its net assets in China A-Shares.

Fund /Benchmark (USD)

2019

2018

2017

2016

2015

Dragon Growth Fund

21.88

-16.35

55.93

-1.88

-4.97

MSCI Zhong Hua Index

20.71

-16.25

49.35

1.52

-5.58

Cumulative Performance (%)
YTD

1 yr.

3 yr.

5 yr.

Since Launch

Dragon Growth Fund

Fund /Benchmark (USD)

-2.36

13.35

28.59

17.76

237.32

MSCI Zhong Hua Index

-7.64

5.45

14.57

11.89

295.01

Cumulative Performance Chart Since Launch

Fund Information
Investment Manager

Manulife Investment Management (Hong Kong) Ltd.

Launch Date (YYYY/MM/DD)

1996/12/20

Launch Price

US$ 1.00

Fund Currency

USD

Fund Size

US$ 173.40

Initial Sales Charge

Nil

Million

Redemption Charge

1% within 2 years, no charge after 2 years

Switiching Charge

Up to 1% of total redemption price

Management Fee

1.50% per annum

2020

MGF Dragon Growth Fund (Share Class A)
MSCI Zhong Hua Index
Source: Morningstar, NAV to NAV, USD, dividends reinvested, as of 29/05/2020.

Minimum Investment

HKD 1,560,000

Minimum Subsequent

HKD 1,000

Top 10 Holdings (%)

NAV Per Share

US$ 2.7366

Tencent Holdings Ltd.

9.58%

Past 12-Month Dividends

Dividend Amount

Alibaba Group Holding Ltd.

8.84%

(USD per share)

US$ 0.019077

AIA Group Limited

3.91%

ISIN

LU0085394210

Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.

3.90%

Bloomberg Ticker

MNRIHKI:LX

Meituan Dianping Class B

2.90%

China Merchants Bank Co., Ltd. Class H

2.82%

Pinduoduo, Inc. Sponsored ADR Class A

2.66%

New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR

2.36%

Topsports International Holdings Limited

2.04%

Morningstar RatingTM

Ex-Dividend Date
2019/10/21 (YYYY/MM/DD)

As of May 31, 2020, the fund's share class A
received a 4-star overall Morningstar Rating
for Hong Kong Equity category.

1.96%

Zhongsheng Group Holdings Ltd.
Information as of 29/05/2020

Information as of 29/05/2020

Portfolio Breakdown
Market Breakdown

Sector Allocation
Consumer Discretionary

32.46%

Financials
China

83.65%

13.99%

Communication Services

12.86%

Health Care
Hong Kong

15.90%

10.85%

Industrials

8.44%

Real Estate

7.75%

Information Technology
[Cash]

5.76%

0.46%
Materials
Consumer Staples

Energy
[Cash]

3.29%

2.37%
1.78%
0.46%

Information as of 29/05/2020

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 a single geographic region and companies listed on the Growth Enterprise Market, which may involve concentration, liquidity and volatility 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 สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
รายงาน และ งบการเงิน
31 พฤษภาคม 2563
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รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นของกองทุ นเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่ า แวลู เอฟไอเอฟ (กองทุนฯ)
ซึ่ งประกอบด้วยงบดุ ลและงบประกอบรายละเอี ยดเงิ นลงทุ น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 งบกําไรขาดทุ น
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงสิ นทรั พย์สุทธิ งบกระแสเงิ นสดและข้อมูลและอัตราส่ วนทางการเงิ นที่สาํ คัญ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ผลการดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสดและข้อมูลและอัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกันของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกองทุนฯตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่
ระบุในข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารของกองทุนฯมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารของกองทุนฯพิจารณาว่าจําเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารของกองทุนฯรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯในการ
ดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารของกองทุนฯมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯหรื อ
หยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ใน
ระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

17

•

ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในของกองทุนฯ

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารของกองทุนฯใช้และความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารของกองทุนฯจัดทํา

•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
ของกองทุนฯ และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกองทุนฯใน
การดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็น
ว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทุนฯต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้

•

ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารของกองทุนฯเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
ซึ่ งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

ณริ ศรา ไชยสุ วรรณ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4812
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 27 สิ งหาคม 2563
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
งบดุล
ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2563

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 31 พฤษภาคม 2563:
218,124,046 บาท และ 31 พฤษภาคม 2562: 301,968,471 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี�เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
ลูกหนี�จากดอกเบี�ย
สินทรัพย์อื�น
รวมสินทรัพย์
หนี�สิน
เจ้าหนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี�สินอื�น
รวมหนี�สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 200,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
ทุนที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน 17,876,282.7750 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(31 พฤษภาคม 2562: 25,235,457.9659 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
ขาดทุนสะสม
บัญชีปรับสมดุล
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายแล้วทั�งหมด (หน่วย)

หมายเหตุ

9
7
9

9

8

2563

(หน่วย: บาท)
2562

273,479,727
12,523,833
275,910
923
278
286,280,671

339,546,704
6,930,205
361,657
1,148
426
346,840,140

10,380,292
563,176
6,050
10,949,518
275,331,153

955
669,781
15,749
686,485
346,153,655

2,000,000,000

2,000,000,000

178,762,828
(100,607,864)
197,176,189
275,331,153

252,354,579
(141,044,053)
234,843,129
346,153,655

15.4020
17,876,282.7750

13.7169
25,235,457.9659

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนโดยจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน
หน่วยลงทุน
กองทุนเปิด Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Class A)
จํานวน 2,978,908.1540 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 2.7366 ดอลลาร์สหรัฐฯ
รวมเป็นเงิน 8,152,080 ดอลลาร์สหรัฐฯ (2562: จํานวน 4,202,574.4560 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 2.4322 ดอลลาร์สหรัฐฯ รวมเป็นเงิน 10,221,502 ดอลลาร์สหรัฐฯ)
รวมหน่วยลงทุน
ตราสารหนี�
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมตราสารหนี�
ยอดรวมเงินลงทุน

2563
ชื�อย่อ
หลักทรัพย์

วันครบ
กําหนด

CB19725B 25 ก.ค. 2562
CB20903A 3 ก.ย. 2563

อัตราดอกเบี�ย
หน้าตั�ว
(%)

-

2562

ราคาทุน
(บาท)

มูลค่า
ยุติธรรม
(บาท)

ร้อยละของ อัตราดอกเบี�ย
มูลค่าเงินลงทุน
หน้าตั�ว
(%)
(%)

204,142,770
204,142,770

259,497,012
259,497,012

94.89
94.89

13,981,276
13,981,276

13,982,715
13,982,715

5.11
5.11

218,124,046

273,479,727

100.00

-

ราคาทุน
(บาท)

มูลค่า
ยุติธรรม
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
(%)

287,005,617
287,005,617

324,583,783
324,583,783

95.59
95.59

14,962,854
14,962,854

14,962,921
14,962,921

4.41
4.41

301,968,471

339,546,704

100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 พฤษภาคม 2563
หมายเหตุ
รายได้จากการลงทุน
รายได้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี�ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดขึ�นและที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน
รายการกําไรสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดขึ�นและที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

2563

(หน่วย: บาท)
2562

9
9

4,120,045
2,371,062
2,350
6,493,457

4,872,330
2,975,688
2,995
7,851,013

6.1, 9
6.1
6.1
6.2

5,591,763
142,465
178,082
134,710
6,047,020
446,437

6,576,631
167,557
209,447
180,664
7,134,299
716,714

29,873,033
11,081,458
(7,660,729)
6,695,990
39,989,752
40,436,189

32,566,101
(107,366,720)
(5,114,140)
1,164,939
(78,749,820)
(78,033,106)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 พฤษภาคม 2563

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน
รายการกําไรสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน
การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
การเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิของทุนที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนที�ขายในระหว่างปี
จํานวน 209,553.9309 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(2562: 7,602,178.5437 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหว่างปี
จํานวน 7,568,729.1218 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(2562: 8,151,746.6054 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุนที�ลดลงสุทธิในระหว่างปี
จํานวน 7,359,175.1909 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(2562: 549,568.0617 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หัก: การเปลี�ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล
การลดลงสุทธิของทุนที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
สินทรัพย์สุทธิปลายปี

2563

(หน่วย: บาท)
2562

446,437
29,873,033
11,081,458
(7,660,729)
6,695,990
40,436,189

716,714
32,566,101
(107,366,720)
(5,114,140)
1,164,939
(78,033,106)

2,095,540

76,021,785

(75,687,291)

(81,517,466)

(73,591,751)
(37,666,940)
(111,258,691)
(70,822,502)
346,153,655
275,331,153

(5,495,681)
(2,941,993)
(8,437,674)
(86,470,780)
432,624,435
346,153,655
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 พฤษภาคม 2563
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
การซื�อเงินลงทุน
การขายเงินลงทุน
การขายเงินลงทุนสุทธิ
รับรู้การตัดบัญชีส่วนตํ�า/ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนเป็น (รายได้) ค่าใช้จ่าย
ลูกหนี�เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการลดลง
ลูกหนี�จากดอกเบี�ยลดลง
สินทรัพย์อื�นลดลง
เจ้าหนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุนเพิ�มขึ�น (ลดลง)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
หนี�สินอื�นลดลง
รายการกําไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน
รายการกําไรสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
การขายหน่วยลงทุน
การรับซื�อคืนหน่วยลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิ�มขึ�นสุทธิ
เงินฝากธนาคารต้นปี
เงินฝากธนาคารปลายปี

7

2563

(หน่วย: บาท)
2562

40,436,189

(78,033,106)

(66,386,060)
172,425,197
106,039,137
17,592
85,747
225
148
10,379,337
(106,605)
(9,699)
(29,873,033)
(11,081,458)
7,660,729
(6,695,990)
116,852,319

(175,119,221)
186,216,930
11,097,709
(3,479)
65,621
93
223
(673,281)
(103,050)
(1,228)
(32,566,101)
107,366,720
5,114,140
(1,164,939)
11,099,322

3,001,808
(114,260,499)
(111,258,691)
5,593,628
6,930,205
12,523,833

117,970,813
(126,408,487)
(8,437,674)
2,661,648
4,268,557
6,930,205
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ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 พฤษภาคม 2563
2563

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการลงทุนสุทธิ

2562

2561

2560

(หน่วย: บาท)
2558

2559

13.72

16.78

13.15

11.12

14.58

10.62

0.02
1.24

0.03
1.28

(0.05)
3.96

0.03
0.39

0.03
(2.66)

0.35

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (1)

0.46

(4.21)

0.31

2.10

(1.53)

3.21

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (1)

(1)

(0.32)

(0.20)

(0.47)

(0.02)

0.68

(0.16)

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน (1)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากกิจกรรมลงทุนทั�งสิ�น
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี

0.28
1.68
15.40

0.04
(3.06)
13.72

(0.12)
3.63
16.78

(0.47)
2.03
13.15

0.02
(3.46)
11.12

0.56
3.96
14.58

อัตราส่วนของการเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%)

12.16

(19.92)

28.69

16.73

(30.75)

36.22

275,331,153
1.82

346,153,655
1.82

432,624,435
1.83

830,527,301
1.80

820,429,926
1.74

1,086,224,131
1.75

1.95

2.00

1.43

2.08

1.98

1.76

12.03

(20.10)

29.09

16.46

(30.98)

36.21

35.54
332,439,505

52.16
391,813,468

71.75
560,785,230

30.64
857,473,415

228.53
1,011,309,742

153.76
513,448,289

อัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�สําคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (บาท)
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%)
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%)
อัตราส่วนของกําไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ�นและที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%)
อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของการซื�อขายเงินลงทุนระหว่างปี
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) (2)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (บาท)
ข้อมูลเพิ�มเติม
(1)

ข้อมูลต่อหน่วยที�รายงานคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนที�ขายและรับซื�อคืนถัวเฉลี�ยระหว่างปี ซึ�งอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี�ยนแปลงโดยรวมของรายการ
กําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในระหว่างปีเนื�องจากมูลค่าของรายการซื�อขายหน่วยลงทุนมีความผันผวนของราคาในระหว่างปี

(2)

จํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของการซื�อขายเงินลงทุน คํานวณโดยวิธีถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักด้วยมูลค่าเงินลงทุนแต่ละประเภทคงเหลือ ณ วันสิ�นปี โดยไม่รวมเงินฝากธนาคาร
และเงินลงทุนในตั�วสัญญาใช้เงิน และต้องเป็นรายการซื�อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ดังนั�น การซื�อเงินลงทุน โดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายเงินลงทุน
โดยมีสัญญาซื�อคืนจึงไม่ต้องนํามารวมคํานวณ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่ า แวลู เอฟไอเอฟ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลกองทุนฯ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ (“กองทุนฯ”) เป็ นกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศ (Feeder fund) กองทุนฯเป็ นกองทุนประเภทรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกาหนดระยะเวลา
สิ้ นสุ ดของกองทุนฯและไม่มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนฯได้จดทะเบียนกอง
ทรั พ ย์สิ นเป็ นกองทุ นรวมกับ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์เมื่ อวัน ที่
1 มิถุนายน 2550 โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 2,000 ล้านบาท
กองทุนฯมีนโยบายการลงทุนที่เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (Master fund) ที่มีการลงทุน
ในบริ ษทั ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และไต้หวัน โดยกองทุนฯจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
หลักโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนฯ ในกรณี ที่บริ ษทั
จัดการฯเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริ ษทั จัดการฯจะนาเงินไปลงทุนในกองทุน
รวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนฯ โดยบริ ษทั จัดการ
จะส่ งหนังสื อแจ้งให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นทราบล่ วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วันก่ อนวันที่ จะมี การเปลี่ ย นแปลง
ดังกล่าว
ทั้งนี้ กองทุนฯลงทุนในกองทุนหลัก Manulife Global Fund – China Value Fund (Class A) ตั้งแต่วนั ที่
1 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2559 และได้มีการเปลี่ยนไปลงทุนในกองทุนหลัก Manulife Global
Fund - Dragon Growth Fund (Class A) ตั้งแต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2559 เป็ นต้นไป
ข้อมูลที่สาคัญของกองทุนหลักมีดงั ต่อไปนี้
ชื่อกองทุนหลัก
สถานที่จดทะเบียน
สกุลเงิน
บริ ษทั จัดการ
นโยบายการลงทุน

:
:
:
:
:

Manulife Global Fund - China Value Fund (Class A)
ประเทศลักเซมเบิร์ก
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
Manulife Asset Management (Asia) Limited
ลงทุ นในบริ ษ ทั ที่ มี ความมัน่ คงและผลประกอบการดี ข องประเทศจี น (รวมถึ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกงและไต้หวัน) ซึ่ งจดทะเบียนและหรื อมีการซื้ อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ ยงไฮ้ เสิ่ นเจิ้น ฮ่องกง ไทเป หรื ออื่น ๆ และซึ่ งปั จจุบนั มูลค่า
ตลาดต่า แต่มีโอกาสทากาไรในระยะยาว
25

ชื่อกองทุนหลัก
สถานที่จดทะเบียน
สกุลเงิน
บริ ษทั จัดการ
นโยบายการลงทุน

:
:
:
:
:

Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund (Class A)
ประเทศลักเซมเบิร์ก
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
กระจายการลงทุ นในบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ฮ่องกง และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ GEM (Growth Enterprise Market) และ/หรื อบริ ษทั ที่ไม่ได้จดั ตั้ง
หรื อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดตลาดหลักทรัพย์หนึ่ งในฮ่องกง แต่อาจเป็ น
บริ ษทั ที่จดั ตั้งหรื อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ ที่อยูใ่ นเขตอานาจอื่นก็ได้
รวมถึงบริ ษทั ที่มีผลประโยชน์ทางธุ รกิจที่สาคัญในฮ่องกง และ/หรื อได้รับสัดส่ วน
ของรายได้ที่สาคัญจากการดาเนินธุ รกิจในฮ่องกง

กองทุ น ฯบริ หารจั ด การโดยบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จ ั ด การกองทุ น แมนู ไ ลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากั ด
(“บริ ษทั จัดการฯ”) โดยมีธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุ งเทพฯ เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ และมีธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของ Manulife Global Fund - Dragon Growth
Fund (Class A) มีจานวน 173.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา และ 166.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ตามลาดับ
โดยมูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในส่ วนของกองทุนฯในกองทุนหลักดังกล่าว คิดเป็ นอัตรา ร้อยละ 4.70
และร้อยละ 6.14 ตามลาดับของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนหลักดังกล่าว
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้ น
อย่างต่อเนื่ อง และมีผลกระทบต่อธุ รกิจและอุตสาหกรรมทัว่ โลก ทาให้ราคาหุ ้นทัว่ โลกผันผวนและกดดัน
ให้ตลาดหุ น้ ทัว่ โลกเคลื่อนไหวในแดนลบ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบ
ต่อการปรับลดของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนฯ ฝ่ ายบริ หารของกองทุนฯได้ติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ชิด ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ และอาจ
ต้องปรับเปลี่ ยนแผนการลงทุนและการบริ หารงานเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่ อง
ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณผลกระทบ ซึ่ งต้องมีการ
ประมาณการอย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

26

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินฉบับนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และ
จัดทาขึ้ นตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่ กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่ อง การบัญชี สาหรั บ
กิจการที่ดาเนินธุ รกิจเฉพาะด้านการลงทุน
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่ ก องทุ นฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กองทุนฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่
มี ผลกระทบอย่า งเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ นของกองทุ นฯ อย่า งไรก็ ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ ากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
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กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่
อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่ น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรั บ
การรั บ รู ้ ร ายได้ที่ เกิ ดขึ้ นจากสั ญญาที่ ท ากับ ลู ก ค้า โดยกิ จการจะรั บ รู ้ รายได้ใ นจานวนเงิ นที่ ส ะท้อนถึ ง
สิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า
และก าหนดให้ กิ จ การต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และพิ จ ารณาข้อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง หมดใน
การพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บาย
ให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้ว ยมาตรฐานและการตี ความ
มาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model) หลักการ
เกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
เครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการ
บัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี บางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปั จจุบนั
รวมถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่ องการบัญชี สาหรับกิ จการที่ดาเนิ นธุ รกิจเฉพาะด้านการลงทุนถูก
ยกเลิ กไป ทั้งนี้ รู ปแบบการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของงบการเงิ นของกองทุ นฯในปั จจุ บ นั
อ้างอิงหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารกองทุนฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิ นในปี ที่เริ่ มนามาตรฐาน
กลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
การประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ให้
ความเห็ นชอบ แนวปฏิ บตั ิ ทางบัญชี สาหรั บกองทุ นรวมและกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พ ที่ จดั ทาโดยสมาคม
บริ ษ ทั จัดการลงทุ น และให้ถื อปฏิ บ ตั ิ ก ับ งบการเงิ นส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ ม ในหรื อหลัง วันที่
1 มกราคม 2563
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารกองทุนฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนาแนวปฏิ บตั ิ
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่ า และกาหนดให้ผูเ้ ช่ ารั บรู ้ สินทรั พย์และหนี้ สินสาหรั บ
สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าเงิ นทุนโดยใช้หลักการเช่นเดี ยวกัน
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
ผูบ้ ริ หารกองทุนฯเชื่อว่ามาตรฐานฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้
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4.

สรุ ปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้เงินปันผลถือเป็ นรายได้เมื่อสิ ทธิ ในการได้รับเงินปันผลเกิดขึ้น
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
กาไรขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่จาหน่ายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 การวัดค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู้ เมื่อวันเริ่ มแรกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยจานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯมีสิทธิ ใน
เงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้ อเงิ นลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้ นที่กองทุนฯ
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยกาไรหรื อขาดทุน
จากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็ นกาไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นในงบกาไรขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนที่
จาหน่ายคานวณโดยใช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงิ นลงทุนในหน่ วยลงทุนแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยเทียบเคียงกับมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่ วย ณ วันที่
วัดค่าเงินลงทุน
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เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงิ นลงทุนในตราสารหนี้ ในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้ราคาหรื ออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในวันที่วดั ค่าเงินลงทุน
เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ ไ ม่ มี ต ลาดซื้ อ ขายคล่ อ งรองรั บ แสดงด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม โดยพิ จ ารณาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน และตามข้อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ ไ ม่ มี ต ลาดซื้ อ ขายคล่ อ งรองรั บ ของส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กองทุนฯใช้วธิ ี ราคาทุนตัดจาหน่ายในการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซ่ ึ งมีอายุคงเหลือของตราสาร
หนี้เท่ากับ 90 วัน หรื อตราสารหนี้ ซ่ ึ งมีอายุครบกาหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ลงทุน และไม่มีเงื่อนไข
ในการต่ออายุเนื่ องจากมูล ค่า ยุติธ รรมของตราสารหนี้ น้ ันไม่ แตกต่า งจากราคาทุ นตัดจาหน่ า ยอย่า งเป็ น
สาระสาคัญ
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในเงิ นฝากธนาคารใช้มูลค่าเงิ นต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึ งวันที่วดั ค่าเงิ นลงทุนในการกาหนด
มูลค่ายุติธรรม ซึ่ งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ใน “ลูกหนี้จากดอกเบี้ย” ในงบดุล
4.3 รายการทีเ่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
กองทุ น ฯแปลงค่ า รายการที่ เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศที่ เ กิ ด ขึ้ นในระหว่ า งปี เป็ นเงิ น บาท โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่เกิ ดรายการ สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศคงเหลื อ
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่าง
ธนาคารที่ ประกาศโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย ณ วันดังกล่าว และในกรณี ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ไม่ ได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ ยนในวัน ดัง กล่ าว กองทุ นฯจะพิ จารณาใช้อตั ราแลกเปลี่ ย นที่ ประกาศโดย
ธนาคารพาณิ ชย์หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ใช้อา้ งอิงอย่างเป็ นทางการแปลงค่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผูด้ ูแลผลประโยชน์ก่อนทุกครั้ง
ก าไรหรื อ ขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ ย นได้แ สดงรวมเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของรายการก าไรหรื อ ขาดทุ น จาก
การลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นซึ่ งแสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
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4.4 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่ลงทุนในส่ วนได้เสี ยของกองทุนฯ
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่ วนได้เสี ยทั้งหมดที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื อฝ่ ายบริ หาร
ซึ่ งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนฯหรื อมีหน้าที่กาหนดนโยบายหรื อตัดสิ นใจเพื่อให้
กองทุนฯบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ รวมคู่สมรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ ายบริ หาร
นอกจากนี้ บุ คคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบุ คคลหรื อกิ จการที่ มีอานาจควบคุ มกองทุนฯ
หรื ออยูภ่ ายใต้อานาจควบคุมของกองทุนฯ หรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญของกองทุนฯ หรื ออยูภ่ ายใต้
อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญของกองทุนฯ
4.5 บัญชี ปรับสมดุล
ส่ วนหนึ่ งของราคาขายหรื อราคารับซื้ อคืนของหน่วยลงทุนซึ่ งเท่ากับจานวนต่อหน่ วยของกาไรสะสมที่ยงั
ไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”
4.6 ภาษีเงินได้
กองทุนฯเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่ งประมวลรัษฎากรใน
อัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 20 สิ งหาคม 2562
4.7 ตราสารอนุพนั ธ์
กองทุนฯบันทึกรายการสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินตราสารอนุ พนั ธ์
แล้วแต่กรณี โดยจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่ งเป็ นราคาที่กองทุนฯได้มาจากคู่สัญญา ณ วันที่วดั มูลค่า
กาไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่าถือเป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นในงบกาไรขาดทุน
4.8 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่ คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อเป็ นราคาที่ จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรายการดังกล่ าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กองทุนฯใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องก าหนดให้ตอ้ งวัดมู ล ค่า ด้วยมูลค่ า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิ น
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข ้อมู ล อื่น ที่ ส ามารถสั ง เกตได้ข องสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ว่า จะเป็ นข้อมู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริ ษทั จัดการฯอาจจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจานวนเงิ นที่แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ด้วยเหตุน้ ี ผลที่
เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้

6.

ค่ าใช้ จ่าย/รายได้ เงินรับคืนค่ าธรรมเนียมการจัดการ

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

อัตราร้อยละของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนฯ
ไม่เกินอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี
ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.06 ต่อปี
ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี

บริ ษทั จัดการฯคานวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวันที่มีการคานวณมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ โดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ในแต่ละวันเป็ นฐานในการคานวณค่าธรรมเนียมรายวัน แต่จะเรี ยกเก็บจากกองทุนฯเป็ นรายเดือน ทั้งนี้
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
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6.2 ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่ งบริ ษทั จัดการฯจะดาเนิ นการเรี ยก
เก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามที่จ่ายจริ งจากกองทุนฯ โดยทางบัญชี จะตัดเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯเฉลี่ ย
เท่ากันเป็ นรายวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
โฆษณาประชาสั มพันธ์ ค่าสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ ค วามรู ้ ค่า ใช้จ่า ยด้า น
การตลาด การส่ งเสริ มการขาย ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนากองทุนฯ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกัน
ไม่เกินอัตราร้อยละ 1.0 ของจานวนเงินกองทุนที่จดั ตั้งได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการขออนุมตั ิจดั ตั้งและจัดการกองทุนฯ
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนฯซึ่ งจะเรี ยกเก็บจากกองทุนฯเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิ ดขึ้นตามจ่าย
จริ ง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯเฉลี่ยเท่ากันเป็ นรายวันตามระยะเวลาที่จะได้รับ
ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นหรื อในรอบระยะเวลาบัญชี ที่เกิ ดค่า ใช้จ่ายดังกล่ าว เช่ น ค่ าใช้จ่ายด้า น
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสื อพิมพ์ ค่าไปรษณี ยากร เป็ นต้น ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินอัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนฯ
6.3 รายได้ เงินรับคืนค่ าธรรมเนียมการจัดการ
กองทุนเปิ ด Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund (Class A) จะคืนค่าธรรมเนี ยมการจัดการให้แก่
กองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 1.32 ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนี ยมดังกล่าว
อาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก
7.

เงินฝากธนาคาร
ธนาคาร

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น.เอ.
สาขากรุ งเทพฯ
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น.เอ.
สาขากรุ งเทพฯ

ประเภทเงินฝาก

เงินต้น
31 พฤษภาคม
2563
2562

(หน่วย: บาท)
อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี )
31 พฤษภาคม
2563
2562

ออมทรัพย์

12,522,956

6,929,331

0.05

0.05

ออมทรัพย์

877
12,523,833

874
6,930,205

-

-
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8.

ขาดทุนสะสม
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม
2563
2562
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ สะสม
ขาดทุนสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
กาไรสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
ขาดทุนสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนสะสม
ขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนสะสม
ขาดทุนสะสมต้นปี
บวก: การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
ในระหว่างปี
ขาดทุนสะสมปลายปี

9.

12,638,069
(147,444,182)
57,440,870
(43,321,237)
(20,357,573)
(141,044,053)

11,921,355
(180,010,283)
164,807,590
(38,207,097)
(21,522,512)
(63,010,947)

40,436,189
(100,607,864)

(78,033,106)
(141,044,053)

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี กองทุนฯมีรายการธุ รกิจระหว่างกันที่สาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 พฤษภาคม
2563
2562

นโยบายการกาหนดราคา

Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund
(Class A)
รายได้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ

4,120,045

4,872,330 อัตราร้อยละ 1.32 ต่อปี ของมูลค่าเงิน
ลงทุนในหน่วยลงทุน

Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund
(Class A)
รายได้เงินปันผล

2,371,062

2,975,688 0.0191 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาต่อ
1 หน่วย (2562: 2.3796 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กาต่อ 1 หน่วย)

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แมนูไลฟ์
(ประเทศไทย) จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

5,591,763

6,576,631 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
และที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6.1
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ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมียอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
(หน่วย: บาท)
31 พฤษภาคม
2563
2562
Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Class A)
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
ลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย (1)
(1)

259,497,012
275,910

324,583,783
361,657

419,148

519,973

แสดงรวมอยูใ่ น “ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย” ในงบดุล

10. ข้ อมูลเกีย่ วกับการซื้อขายเงินลงทุน
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯได้ซ้ื อขายเงินลงทุน (ไม่รวมเงินลงทุนใน
เงินฝากธนาคารและตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้) เป็ นจานวนเงิน 238,819,300 บาท และ
361,381,578 บาท ตามลาดับ โดยคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 71.84 และร้ อยละ 92.23 ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี ตามลาดับ
11. เครื่องมือทางการเงิน
11.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงิ นที่สาคัญของกองทุนฯประกอบด้วย เงินลงทุน เงิ นฝากธนาคาร ลูกหนี้ เงิ นรับคืน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ลูกหนี้จากดอกเบี้ย และเจ้าหนี้จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯมีความเสี่ ยง
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงในแต่ละด้านดังนี้
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ความเสี่ยงจากกองทุนหลัก
กองทุนฯได้ลงทุนในกองทุน Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund (Class A) ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้ง
ขึ้นในประเทศลักเซมเบิร์ก กองทุนฯอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ ยนแปลงทางการเมือง ข้อกาหนด
กฎเกณฑ์ หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ เช่น นโยบายทางการเงินเรื่ องข้อจากัดของ
การเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน
รวมที่อาจแตกต่างจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมของประเทศไทย เป็ นต้น
นอกจากนั้นแล้ว กองทุน Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund (Class A) มีนโยบายลงทุนใน
หลักทรัพย์ บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ GEM (Growth Enterprise
Market) และ/หรื อบริ ษทั ที่ไม่ได้จดั ตั้งหรื อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดตลาดหลักทรัพย์หนึ่ งในฮ่องกง
แต่อาจเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งหรื อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ที่อยูใ่ นเขตอานาจอื่นก็ได้ รวมถึ งบริ ษทั ที่มี
ผลประโยชน์ทางธุ รกิจที่สาคัญในฮ่องกง และ/หรื อได้รับสัดส่ วนของรายได้ที่สาคัญจากการดาเนิ นธุ รกิ จใน
ฮ่องกง ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจการเมือง สถานการณ์
ตลาดทุนในแถบนั้น ซึ่ งสถานการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรื อด้านลบต่อผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทธุ รกิจของผูอ้ อกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผัน
ผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทาให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรื อลดลงได้
ความเสี่ยงด้ านเครดิต
กองทุนฯมีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้
ในเครื่ องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนฯมีลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ และลูกหนี้ จากดอกเบี้ยที่
เกิ ด จากการลงทุ นในเงิ นฝากธนาคารและเงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติ ธุ รกิ จของ
กองทุนฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการเก็บหนี้
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
กองทุนฯมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตราสารหนี้
โดยสิ นทรัพย์ทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด และ/หรื อ มีระยะเวลาครบ
กาหนดระยะสั้น
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ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ยได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
31 พฤษภาคม 2563

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียม
การจัดการ
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(% ต่อปี )

13,982,715
-

12,523,833

259,497,012
-

273,479,727
12,523,833

0.52
0.05

13,982,715

12,523,833

275,910
923
259,773,845

275,910
923
286,280,393

-

-

-

10,380,292
10,380,292

10,380,292
10,380,292

-

(หน่วย: บาท)
31 พฤษภาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย
คงที่
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียม
การจัดการ
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(% ต่อปี )

14,962,921
-

6,930,205

324,583,783
-

339,546,704
6,930,205

0.50, 1.678
0.05

14,962,921

6,930,205

361,657
1,148
324,946,588

361,657
1,148
346,839,714

-

-

-

955
955

955
955

-
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ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ ยงที่กองทุนฯอาจได้รับความเสี ยหายอันสื บเนื่องมาจากการที่กองทุนฯ
ไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดและ/หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและ
ทันต่อเวลาที่กองทุนฯจะต้องนาไปชาระภาระผูกพันได้เมื่อครบกาหนด
วันที่ที่ครบกาหนดของเครื่ องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562
มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)
ไม่ได้กาหนด
ระยะเวลา
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

31 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาครบกาหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี

รวม

259,497,012
259,497,012

12,523,833
12,523,833

13,982,715
275,910
923
14,259,548

273,479,727
12,523,833

-

-

10,380,292
10,380,292

10,380,292
10,380,292

275,910

923
286,280,393

(หน่วย: บาท)
ไม่ได้กาหนด
ระยะเวลา
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

31 พฤษภาคม 2562
ระยะเวลาครบกาหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี

รวม

324,583,783
324,583,783

6,930,205
6,930,205

14,962,921
361,657
1,148
15,325,726

339,546,704
6,930,205
361,657
1,148
346,839,714

-

-

955
955

955
955
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ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากกองทุนฯมีนโยบายที่เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักต่างประเทศ ราคาหน่วยลงทุน
ที่กองทุนฯได้ลงทุนไว้จึงอยูใ่ นรู ปของสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจ
มีผลต่อการดาเนินงานของกองทุนฯ โดยเฉพาะเมื่อมีการวัดค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินบาท
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจาก
กองทุ นฯมี ย อดคงเหลื อ ของเงิ นลงทุ น ซึ่ ง เป็ นสกุ ล เงิ นต่ า งประเทศ จานวนเงิ น 8,152,080 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา และ 10,221,502 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ตามลาดับ
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินลงทุนที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ
2562 คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา เท่ากับ 31.832 บาท และ 31.755 บาท ตามลาดับ
11.2 ลาดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของกองทุนฯเป็ นเงินลงทุ นในหน่ วยลงทุนที่แสดงมูลค่ายุติธรรม
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.2 และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีระยะเวลาครบ
กาหนดระยะสั้น ดังนั้น กองทุนฯเชื่ อว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวแสดง
มูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและ
เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: บาท)
31 พฤษภาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุน
หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
หนีส้ ินทีเ่ ปิ ดเผยด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เจ้าหนี้จากการรับซื้อหน่วยลงทุน

รวม

-

259,497,012
13,982,715

- 259,497,012
13,982,715

12,523,833
-

275,910
923

-

12,523,833
275,910
923

-

10,380,292

-

10,380,292
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(หน่วย: บาท)
31 พฤษภาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุน
หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
หนีส้ ินทีเ่ ปิ ดเผยด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เจ้าหนี้จากการรับซื้อหน่วยลงทุน

รวม

-

324,583,783
14,962,921

-

324,583,783
14,962,921

6,930,205
-

361,657
1,148

-

6,930,205
361,657
1,148

-

955

-

955

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
12. การบริหารจัดการทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการบริ ห ารจัดการทุ นที่ ส าคัญของกองทุ นฯ คื อ การจัดให้มี โ ครงสร้ างทางการเงิ น ที่
เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน
13. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2563
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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
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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

