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สาส์นจากบริษัทจดัการ 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษทั”) ขอน าส่งรายงานประจ าปีของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์   
ไชน่า แวล ูเอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE) ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 

บริษทัประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม และธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดย ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 บริษทัมีมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารจดัการรวมทั้งส้ิน 6,120,784,175.41 บาท  

ปัจจุบนั บริษทัมีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการทั้งส้ิน 17 กองทุน ประกอบดว้ย 

กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ 11 กองทุน คอื 
 

 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ  กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ต้ี รีท 
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อิเมอร์จ้ิง อีสเทอร์น ยโุรป เอฟไอเอฟ   กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยเูอส แบงค ์อิควต้ีิ เอฟไอเอฟ 
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควต้ีิ เอฟไอเอฟ  กองทุนเปิด แมนูไลฟ์กา้วไกล 
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ยโูรเป้ียน โกรท เอฟไอเอฟ   กองทุนเปิด แมนูไลฟ์กา้วกระโดด 
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ  กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควต้ีิ พลสั เอฟไอเอฟ 
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อินเดีย เอฟไอเอฟ  

กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน คอื 
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ อิควต้ีิ  
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อิควต้ีิ ปันผล 

กองทุนรวมตลาดเงนิ 1 กองทุน คอื 
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต  

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่งเป็น 3 ชนิดหน่วยลงทุน คอื  
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ หุน้ระยะยาว ชนิดลดหยอ่นภาษี 
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ หุน้ระยะยาว ชนิดไม่ไดล้ดหยอ่นภาษี 
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ หุน้ระยะยาว ชนิดเพื่อการออม 

และกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชีพ (RMF) 2 กองทุน คอื  
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เฟลก็ซิเบ้ิลฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ 
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควต้ีิ เพ่ือการเล้ียงชีพ 

บริษทัขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใหค้วามไวว้างใจเราเป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษทัจะพิจารณาการลงทุน
อย่างระมดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดท่ีจะเกิดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้ งน้ี บริษทัยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะน าเสนอ
ผลิตภณัฑ ์และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
กรุงเทพฯ : สิงหาคม 2563 
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ประวตับิริษัท 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)”) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 
2549 ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 100 ลา้นบาท โดยไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจดัการกองทุนรวมและ
กองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลงั ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์โดยบริษทัได ้จดทะเบียนเพ่ิมทุน 7 คร้ัง ดงัน้ี  

 คร้ังท่ี 1 : วนัท่ี 7 กนัยายน 2554 จ านวน 80 ลา้นบาท เป็น 180 ลา้นบาท  
 คร้ังท่ี 2 : วนัท่ี 13 มิถุนายน 2557 จ านวน 45 ลา้นบาท เป็น 225 ลา้นบาท  
 คร้ังท่ี 3 : วนัท่ี 29 มีนาคม 2559 จ านวน 25 ลา้นบาท เป็น 250 ลา้นบาท  
 คร้ังท่ี 4 : วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 จ านวน 52 ลา้นบาท เป็น 302 ลา้นบาท 
 คร้ังท่ี 5 : วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 จ านวน 50 ลา้นบาท รวมเป็น 352 ลา้นบาท 
 คร้ังท่ี 6 : วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 จ านวน 16 ลา้นบาท รวมเป็น 368 ลา้นบาท 
 คร้ังท่ี 7 : วนัท่ี 6 มิถุนายน 2563 จ านวน 16 ลา้นบาท รวมเป็น 384 ลา้นบาท 

 

คณะกรรมการของบริษัทจดัการ (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563) 

1. นายไมเคิล พาร์คเกอร์  ประธานกรรมการ 
2. นายเจียนอาน่ี เฟียคโก ้  กรรมการ 
3. นายไมเคิล รีด  กรรมการ 
4. นางสาวชชัฎดา  เอกะหิตานนท ์ กรรมการ 

 
 

คณะผู้บริหารของบริษัทจดัการ (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563) 

1. นายไมเคิล รีด ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายสุเมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการลงทุน 
3. นายชยัเกษม วฒันศิริพงษ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ี สายงานบริหารช่องทางจดัจ าหน่าย 
4. นางสาวชชัฎดา เอกะหิตานนท ์ ประธานเจา้หนา้ท่ี สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ 
5. นายพีรภทัร ฝอยทอง ผูอ้  านวยการ ฝ่ายกฎหมายและก ากบัดูแลกิจการ 
6. นางสาวปานรดา โกจารยศ์รี ผูอ้  านวยการ ฝ่ายปฏิบติัการ 
7. นางสาวจินตนา เมฆินทรางกรู ผูอ้  านวยการ ฝ่ายตราสารทุน 
8. นายวสุ สุทธิพงษช์ยั  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายตราสารหน้ี 
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ภาวะเศรษฐกจิและแนวโน้มตลาด 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 อยูท่ี่ 275.36 ลา้นบาท     
คิดเป็นมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยลงทุน 15.4035 บาท โดยมีผลตอบแทนเฉล่ียต่อปียอ้นหลงั 1 ปี อยูท่ี่ 12.27% เทียบกบัเกณฑ์
มาตรฐาน (ดชันี MSCI Zhong Hua Index) ท่ีใหผ้ลตอบแทน 5.98%  

ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2563 กองทุนหลกั Manulife Global Fund – Dragon Growth Fund ให้น ้ าหนักการลงทุนในตลาด (Market 
Breakdown) สูงสุด ไดแ้ก่ จีน 83.65% และ ฮ่องกง 15.90% ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้ฟุ่ มเฟือย 
(Consumer Discretionary) 32.46% กลุ่มการเงิน (Financials) 13.99% กลุ่มบริการดา้นการส่ือสาร (Communication Services) 12.86% 
กลุ่มการแพทย ์(Health Care) 10.85% และกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials) 8.44%  
  

ภาวะเศรษฐกจิและการลงทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วนัที่ 1 มถุินายน 2562  –  31 พฤษภาคม 2563 

ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2562 ตลาดหุ้นจีนเผชิญกบัความผนัผวนจากกรณีพิพาททางการคา้ระหวา่งจีนกบัสหรัฐฯ และความหวัน่
วติกเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน ตลาดหุ้นจีนติดลบอยา่งต่อเน่ือง แมจ้ะมีมาตรการ
กระตุน้ระบบการเงินของทางการจีนแต่ก็ยงัไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมาย นอกจากน้ี ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ของหลกัทรัพย์
อา้งอิง (American Depository Receipts) ท่ีออกโดยบริษทัต่างๆ ในประเทศจีนยงัไดรั้บผลกระทบในเชิงลบจากข่าวท่ีวา่ทางการ
สหรัฐฯ ก าลงัพิจารณาท่ีจะถอนหลกัทรัพยด์งักล่าวออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยส์หรัฐฯ อีกดว้ย 
อยา่งไรก็ดี ตลาดหุ้นจีน ซ่ึงรวมตลาดหุ้น A-Shares ภายในประเทศและตลาดหุ้นฮ่องกง กลบัมาปรับตวัสูงข้ึนในเดือนธนัวาคม 
2562 โดยปัจจยัหลกัท่ีหนุนราคาหุ้นให้สูงข้ึน ไดแ้ก่ การประกาศขอ้ตกลงทางการคา้รอบแรกระหวา่งจีนกบัสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ 
ไดย้กเลิกการจดัเก็บภาษีสินคา้น าเขา้จากจีน และปรับลดอตัราภาษีสินคา้จากเดิมท่ีเคยข้ึนไปแลว้ 15% เหลือ 7.5% นอกจากน้ี 
ขอ้มูลเศรษฐกิจของจีนยงัเพ่ิมสูงข้ึนเหนือความคาดหมาย ทั้งตวัเลขผลผลิตทางอุตสาหกรรมและยอดการคา้ปลีก ในขณะเดียวกนั 
เงินทุนไหลเขา้สุทธิในตลาดหุน้จีนผา่นตลาดฮ่องกง (Northbound) มีระดบัสูงเป็นประวติัการณ์ สืบเน่ืองจากการเพ่ิมหุน้ของจีนใน
การค านวณดชันี MSCI ในเดือนพฤศจิกายน 

เม่ือเร่ิมตน้ปีใหม่ 2563 บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นจีนมีภาวะคึกคกัอยู่ชัว่ขณะหน่ึงก่อนจะพลิกผนัตั้งแต่ช่วงกลางเดือน
มกราคมเป็นตน้ไป เน่ืองจากมีรายงานตวัเลขยอดผูติ้ดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในเมืองอู่ฮัน่ท่ีพุ่งสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ส่งผล
ใหรั้ฐบาลจีนจ าเป็นตอ้งปิดเมืองหลายแห่งและยดืระยะเวลาส าหรับวนัหยดุในช่วงเทศกาลตรุษจีนออกไปเพื่อรับมือกบัปัญหาการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส ในขณะเดียวกัน ราคาหุ้นในฮ่องกงก็ทรุดลงเน่ืองจากความเช่ือมัน่ของนักลงทุนท่ีลดฮวบลง ทั้ งน้ี         
ในเดือนมีนาคม ตลาดหุน้จีนเผชิญสถานการณ์เลวร้ายมากยิง่ข้ึน สืบเน่ืองจากขอ้มูลทางเศรษฐกิจท่ีอ่อนตวัลง เม่ือไดรั้บผลกระทบ
จากความผนัผวนในตลาดหุ้นทัว่โลกท่ีรุนแรงมากข้ึนและสภาพคล่องทางการเงินท่ีหดตวัจึงส่งผลให้ผลการด าเนินงานปรับตวั
ลดลง อยา่งไรก็ตาม ตลาดหุน้จีนยงัคงมีผลการด าเนินงานท่ีดีกวา่เม่ือเทียบกบัตลาดหุ้นอ่ืนๆ ในภูมิภาคน้ี เน่ืองจากรัฐบาลจีนไดมี้
นโยบายในการรับมือกบัปัญหาอยา่งเขม้แข็งจนสถานการณ์การติดเช้ือไวรัสค่อยๆ คล่ีคลายไปในทิศทางท่ีดีข้ึน นอกจากน้ี ยงัได้
ออกมาตรการหลายอย่างเพ่ือช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน ในด้านการเงิน อาทิเช่น ธนาคารกลางจีนได้ปรับลดอตัรา
ดอกเบ้ียส าหรับลูกคา้ชั้นดีลง 10 basis points อีกทั้งให้การสนบัสนุนสินเช่ือแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในดา้นการคลงั   
ไดมี้การเร่งออกพนัธบตัรเพ่ือระดมเงินให้กบัรัฐบาลทอ้งถ่ิน และผลกัดนัให้มีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เป็นจ านวน
มาก เม่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลบัคืนสู่ภาวะปกติอยา่งรวดเร็ว ตลาดหุ้นจีนจึงกลบัมาเป็นบวกไดใ้นเดือนเมษายน โดยตลาด
ไดรั้บแรงหนุนจากการด าเนินมาตรการทางการคลงัเพ่ือสนบัสนุนเศรษฐกิจของรัฐบาล และการเสริมสภาพคล่องในระบบการเงิน
โดยการออกพนัธบตัรของรัฐบาลทอ้งถ่ิน 
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ในเดือนพฤษภาคม 2563 ตลาดหุ้นจีนอ่อนตวัลงอีกคร้ัง จากเหตุความตึงเครียดทางการคา้ระหวา่งจีนกบัสหรัฐฯ ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
กรณีพิพาททางการคา้ระหวา่งสองประเทศท่ีรุนแรงเร่ิมเห็นไดช้ดัจากการท่ีรัฐบาลสหรัฐฯ ออกนโยบายเป็นจ านวนมากเพ่ือต่อตา้น
จีน ซ่ึงประกอบด้วย (1) การห้ามมิให้กองทุนบ าเหน็จบ านาญบุคลากรของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ลงทุนในหุ้นของบริษทัจีน           
(2) ความพยายามของวุฒิสภาสหรัฐฯ ในการถอนหลกัทรัพย์ประเภท American Depository Receipts ของจีนออกจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และ (3) การด าเนินมาตรการต่างๆ กบับริษทัผูผ้ลิตอุปกรณ์ดา้นโทรคมนาคมรายใหญ่แห่งหน่ึงของจีน 
ขณะเดียวกนั ปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์การเมืองระหวา่งจีนกบัสหรัฐฯ ไดฉุ้ดใหต้ลาดหุน้ฮ่องกงปรับตวัลดลงดว้ยเช่นกนั 

ในส่วนของพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลกั การจดัสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพยต์่างๆ และการคดัเลือกหุ้นท่ีลงทุนในแต่ละ
หมวดอุตสาหกรรมของผูจ้ดัการกองทุนหลกั เป็นปัจจยัหนุนใหก้องทุนหลกัมีผลตอบแทนท่ีดีในเดือนพฤษภาคม เม่ือพิจารณาใน
แต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) การเลือกหุ้นท่ีลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials) และกลุ่มสินคา้ฟุ่ มเฟือย (Consumer 
Discretionary) ใหผ้ลตอบแทนสูงท่ีสุด 
 

แนวโน้มตลาด 

ในขณะท่ีการแพร่ระบาดทัว่โลกของเช้ือไวรัส COVID-19 ก่อใหเ้กิดความไม่แน่นอนเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจมหภาคอีกคร้ังและท า
ให้ตลาดมีความผนัผวนมากข้ึน ราคาหุ้นในจีนยงัคงมีเสถียรภาพเน่ืองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดา้นต่างๆ ค่อยๆ กระเต้ืองข้ึน
ในช่วงท่ีผ่านมา โดยนักลงทุนเร่ิมให้ความสนใจต่อภาวะพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและมาตรการทางการคลงัและการเงินท่ีรัฐบาล
น ามาใชก้ระตุน้ใหมี้การขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งมีเสถียรภาพ ผูจ้ดัการกองทุนหลกัเช่ือวา่รัฐบาลจีนจะด าเนินนโยบายผ่อนคลาย
เพ่ือสนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งมัน่คงถาวรต่อไป   

ทั้งน้ี แนวทางการลงทุนของกองทุนหลกัจะยงัคงยึดตาม Investment Themes หลกัท่ีมีอยู่เดิม โดยยงัคงให้ความส าคญักบัหุ้นท่ีมี
การขยายตวัเชิงโครงสร้าง ซ่ึงสามารถยืนหยดัไดใ้นช่วงท่ีตลาดผนัผวนในระยะสั้น และถือครองหุ้นของธุรกิจท่ีเนน้กลยทุธ์การ
เข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคท้อง ถ่ิน หรือ Localization เป็นหลัก รวมถึงลงทุนในกิจการท่ีจะได้รับ
ผลประโยชน์จากเทคโนโลย ี5G เน่ืองจากเช่ือวา่หุน้ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการพฒันาเทคโนโลยี 5G จะยงัคงมีความโดด
เด่นในตลาดหุ้นจีนในอนาคต นอกจากน้ี กองทุนหลกัยงัมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหุ้นกลุ่มอุปโภคบริโภคท่ีเติบโตเร็วในดา้น 
Lifestyle และการบริการ เช่น กิจการดา้นการศึกษาและการบนัทิง ซ่ึงมีความตอ้งการสูงในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดป้านกลางและ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ (Millennial Consumers) แต่อุปทานยงัมีไม่เพียงพอ 
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE) 

นโยบายการลงทุน 
เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Share Class A) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  ส าหรับการลงทุนในส่วนท่ีเหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุน
ลงทุนได ้ทั้งในและต่างประเทศ  

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Share Class A) 
กองทุนมีเป้าหมายท่ีจะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยพอร์ตการลงทุนจะยึดหลกัการกระจายการลงทุนอยา่งนอ้ยร้อยละ 70 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิในตราสารทุนและหลกัทรัพยท่ี์อา้งอิงกบัตราสารทุนของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง 
และ/หรือบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีอยูใ่นเขตอ านาจอ่ืนนอกเหนือจากฮ่องกง แต่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ี
ส าคญัในฮ่องกง และ/หรือประเทศจีน โดยตราสารทุนและหลกัทรัพยท่ี์อา้งอิงกบัตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ
และใบส าคญัแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
 

นโยบายการจ่ายปันผล  ไม่จ่ายเงินปันผล  แตจ่ะน าก าไรท่ีไดไ้ปลงทุนต่อ เพ่ือใหเ้กิดรายไดสู้งข้ึน 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน์  ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพ 
 

นายทะเบียนกองทุน  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
 
 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (exchange rate risk) 

 

 

 

 

 

ค าเตอืนทีค่วรทราบ 

 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีเนน้ลงทุนในฮ่องกงและจีน จึงมีความเส่ียงของกลุ่มประเทศ
ท่ีกองทุนไปลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือขอ้จ ากดัอ่ืนๆ เก่ียวกบัการลงทุนซ่ึงอาจส่งผลต่อ
ราคาหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีกองทุนพิจารณาลงทุนได ้

 กองทุนหลกัมีการลงทุนกระจุกตวัในประเทศจีนและฮ่องกง ผูล้งทุนจึงควรพิจารณากระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย 

 

การป้องกนัความเส่ียง FX บางส่วน ดุลยพนิิจ ไม่ป้องกนั 

ต ่า สูง 

ทั้งหมด/ เกอืบทั้งหมด 
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การแก้ไขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัชี  
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัที ่1 มถุินายน 2562 ถึงวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 

 

เร่ืองทีแ่ก้ไข สรุปรายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

นิยาม/ ค าจ ากัดความกองทุน 
 
 

 ปรับปรุงนิยาม  
“เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” โดยไม่นบัรวมบตัรเงินฝาก
และใบรับฝากเงิน 
“กองทุน CIS ต่างประเทศ” โดยเพ่ิมเติมการไม่รวมถึงกองทุน 
private equity นอกเหนือจากกองทุน property และกองทุน infra 

28 ตุลาคม 2562 

เป็นตน้ไป 

การค านวณสัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน  (label fund) 
 

 เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุน่ในการบริหารจดัการกองทุน บริษทัอาจไม่นับ 
(1) ช่วง 30 วนัก่อนเลิกกองทุน และ/หรือ (2) ช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งใช้
ในการจ าหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนเน่ืองจากไดรั้บค าสั่งขายคืนหรือ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือเพ่ือรอการลงทุนซ่ึงมีระยะเวลาไม่เกิน
กวา่ 10 วนัท าการ โดยใหค้  านึงถึงประโยชน์ของ ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

การนับ concentration limit 
ส าหรับการลงทุนในตราสารหนี ้
ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุนของผู้ออก
รายใดรายหน่ึง 

 บริษทัสามารถน ามูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ท่ี
ออกใหม่และยังไม่ปรากฎในงบการเ งินมารวมกับ financial 
liability ตามงบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดแ้ต่จะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีการ
เผยแพร่เป็นการทัว่ไป 

การด าเนินการเม่ือทรัพย์สินท่ี
ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน หรืออายทุรัพย์สินของ
กองทุนรวมตลาดเงินไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด โดยไม่ได้เกิดจาก
การลงทุนเพ่ิม 

 แกไ้ขระยะเวลาการจดัส่งรายงานเป็นภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนั
เกิดกรณีดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ และในกรณีท่ีไม่สามารถ
แก้ไขการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดให้รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. + ผูดู้แลผลประโยชน์
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

การรายงานกรณีไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณ
ตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ท่ีลงทุน (concentration limit) 
เป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกัน 

 กรณีกอง Feeder Fund ท่ีจดัตั้งก่อนวนัท่ี 16 มกราคม 2559 :  
แกไ้ขให้จดัส่งรายงานเฉพาะผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท า
การนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
 

การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน 

 ขยายระยะเวลาการจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. และผูดู้แล
ผลประโยชน์เป็นภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน 

หลกัเกณฑ์ข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทุน  (1 ใน 3) 

 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความเก่ียวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนให้มี
ขอ้ยกเวน้ได้ในกรณีท่ีเป็นบุคคลตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน 

การช าระค่ารับซ้ือคืน สับเปล่ียน
หน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

 กรณีบริษทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน 
และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน
แทน บริษทัจดัการจะตอ้งไดรั้บมติพิเศษจากผูถื้อหน่วยลงทุนจึงจะ
สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น
อ่ืนแทนเงินได ้
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การแก้ไขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัชี (ต่อ) 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัที ่1 มถุินายน 2562 ถึงวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 

 

เร่ืองทีแ่ก้ไข สรุปรายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

การลดและการเพ่ิมค่าธรรมเนียม
หรือ ค่าใช้จ่ายของกองทุน 
 
 
 

 กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย : ให้บริษทัจดัการเปิดเผยอยา่ง
ทัว่ถึงดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม (เช่นเผยแพร่บนเวบ็ไซต)์ ให้ผูล้งทุน
ทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ่้าย  

 กรณีเพิม่ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย :  
(1) หากเรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไม่เกินเพดานท่ีระบุในโครงการ ต้อง

เปิดเผยล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัท าการ 
(2) หากเรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไม่เกินกว่า 5% ของเพดานท่ีระบุใน

โครงการ ต้องเ ปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  60 ว ันก่อน
เปล่ียนแปลง 

(3) หากเรียกเก็บเพ่ิมข้ึนเกินกวา่ 5% ของเพดานท่ีระบุในโครงการ
จะตอ้งไดรั้บมติพิเศษจากผูถื้อหน่วยลงทุนก่อน 

28 ตุลาคม 2562 

เป็นตน้ไป 

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ 

 ก าหนดกรอบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือให้มีความชดัเจนมาก
ข้ึน โดยแยกเป็นกรณีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. สามารถให้ความเห็นชอบ
ได ้หรือตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมาก หรือมติพิเศษ 

การวางทรัพย์  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้
แจง้ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการจะอา้งอิงท่ีอยู่ของบริษทัจดัการ
เป็นภูมิล าเนาในกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรัพย ์เพื่อให้สามารถช าระ
บญัชีและด าเนินการเลิกกองทุนได ้

แก้ไขช่ือผู้ จัดการกองทุนและ      
ผู้ จัดจ าหน่ายท่ัวไปของ 
กองทุนหลกั 

 เน่ืองจาก Manulife Asset Management ทัว่โลกไดมี้การปรับเปล่ียน
ช่ือและโลโก้มาเป็น Manulife Investment Management เพื่อให้
สะทอ้นถึงภาพรวมการด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนทุกประเภทไดใ้น
แบรนด์เดียวและสามารถส่ือสารกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงลูกคา้
ใหเ้ขา้ใจง่ายและชดัเจนมากยิง่ข้ึน โดยแกไ้ข ดงัน้ี 

เดมิ ใหม่ 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั: 
Manulife Asset Management  
(Hong Kong) Limited 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั: 
Manulife Investment Management  
(Hong Kong) Limited 

ผูจ้ดัจ  าหน่ายทัว่ไป: 
Manulife Asset Management 
International Holdings 
Limited 

ผูจ้ดัจ  าหน่ายทัว่ไป: 
Manulife Investment Management 
International Holdings Limited 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
1 กรกฎาคม 2563 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ 

                ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ไชน่า 
แวลู เอฟไอเอฟ    อนัมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูจ้ดัตั้งและจดัการกองทุน
ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดงักล่าว ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 
พฤษภาคม 2563  แลว้นั้น 

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

               ธนาคารฯ  เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ี 

ในการจดัการโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวใ้นโครงการจดัการท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน 
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และภายใตพ้ระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์   
พ.ศ. 2535 

   ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 

 (คุณกฤป อนัตกร    คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัด์ิ)
        Citibank N.A. 

   ผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนรวม 
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ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (%)                                                                                                                ณ วนัที ่29 พฤษภาคม 2563 
 

กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 

MS-CHINA VALUE 275,358,145.60 15.4035 
  

 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบจากเงนิลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วนัทีจ่ดัตั้งกองทุน 

 
 

ช่ือกองทุน /  
เกณฑ์มาตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อปี 
ตั้งแต่ 
ต้นปี 

3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จดัตั้งกองทุน 
(1 ม.ิย. 50) 

MS-CHINA VALUE 2.58 2.55 8.67 12.27 5.42 1.11 5.39 3.38 

เกณฑม์าตรฐาน* -1.92 -2.76 4.48 5.98 2.28 1.98 6.88 5.17 
Standard Deviation 
ของกองทุน 27.67 32.03 25.80 21.85 19.77 19.21 18.14 20.61 

Standard Deviation 
ของเกณฑม์าตรฐาน 25.98 29.79 24.11 20.35 18.01 17.52 16.43 20.94 

ท่ีมา : Morningstar 
หมายเหตุ: การน าเสนอผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงเวลาต ่ากวา่ 1 ปี หา้มแปลงเป็นอตัราเฉล่ียต่อปี (Annualized Return) 
*MSCI Zhong Hua Index จดัท าข้ึนโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดชันีรวมท่ีประกอบดว้ย MSCI China 
Index และ MSCI Hong Kong Index โดยอยูใ่นกลุ่มหลกัทรัพยข์นาดใหญ่และขนาดกลางของจีน (ไดแ้ก่ B Shares, H shares, Red 
Chips, P Chips และหุ้นท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ) รวมถึงหลกัทรัพยใ์นฮ่องกง ปรับดว้ยอตัราแลกเปล่ียนและแสดงขอ้มูล
ดงักล่าวเป็นสกลุบาท  
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงอาจท าให้เกิดก าไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนและอาจได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต า่กว่ามลูค่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้  ผลการด าเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต   ผู้ลงทุนโปรดท า
ความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน   
_______________________________________ 

 
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ ไดเ้ปล่ียนกองทุนหลกั (Master Fund) เป็น MGF-Dragon Growth Fund ตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม 
2559 เป็นตน้ไป จึงไดเ้ปล่ียนดชันีเกณฑม์าตรฐานตามกองทุนหลกัใหม่ คือ MSCI Zhong Hua Index  

                       MS-CHINA VALUE 
                      FTSE AW Greater China/ MSCI Zhong Hua Index 

2020 
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ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัที ่1 มถุินายน 2562 ถึงวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม*  จ านวนเงนิ   ร้อยละของมูลค่า  
 (Fund's direct expenses)   (พนับาท)   ทรัพย์สินสุทธิ  

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee)  5,591.76 1.6820 
 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์(trustee fee)  142.47 0.0429 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)  178.08 0.0536 
 ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee)      ไม่มี ไม่มี 

 ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(trading costs) - - 

 ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขาย 
 ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
 ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

 
- 
- 

 
- 
- 

ค่าตรวจสอบบญัชี (audit fee) 120.50 0.0362 
ค่าจดัท า จดัพิมพร์ายงานประจ าปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ  0.84   0.0003  

ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร 8.57 0.0026 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 3.60 0.0011 
ค่าธรรมเนียมการโอนหลกัทรัพย ์(Securities Transfer fee)  1.20   0.0004  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** 6,047.02 1.8191 

     *        ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดร้วมภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้ 
    **  ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 
 

ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุน 
(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัที่ 1 มถุินายน 2562 ถึงวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 

- ไม่มี - 
 

หมายเหต:ุ กรณีกองทุน Feeder Fund บริษทัจดัการจะซ้ือหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัสอดคลอ้งกบัการซ้ือหรือไถ่ถอน
หน่วยลงทุนของผูล้งทุน 

 
 
 
 
 

 



 

11 

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อืน่ใดทีม่ใิช่ดอกผล 
หรือผลประโยชน์ทัว่ไปทีเ่กดิจากการลงทุน 

 

กองทุนน้ีไม่มีการรับค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ดอกผลหรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทุน 
 

 

รายละเอยีดการลงทุน การกู้ยมืเงนิและการก่อภาระผูกพนั 

รายละเอยีดการลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2563 
 

ช่ือหลกัทรัพย์ จ านวนหน่วย 
(พนัหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 
(พนับาท) 

ร้อยละของ 
NAV 

พนัธบตัร ตัว๋เงนิคลงั หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย       

          พนัธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย       
               พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 7/364/62 14,000.00 13,982.72 5.08 

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะ 

ซื้อหน่วยลงทุน 

      

     ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน       
          Manulife Global Fund – Dragon Growth Fund  2,978.91 259,497.01 94.25 
เงนิฝากออมทรัพย์       
          ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ กรุงเทพฯ   12,523.83 4.55 
สินทรัพย์อืน่ และหนีสิ้นอืน่       
          สินทรัพยอ่ื์น   277.11 0.10 
          หน้ีสินอ่ืน   10,949.52 3.98 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 16,978.91 275,331.15 100.00 
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รายงานสรุปจ านวนเงนิลงทุนในตราสารแห่งหนี ้เงนิฝาก หรือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทุน 
ณ วนัที ่29 พฤษภาคม 2563 

 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท) 

%NAV 

(ก)  ตราสารภาครัฐ ไดแ้ก่ ตัว๋แลกเงิน พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
พนัธบตัร หรือตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
หรือกระทรวงการคลงั เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรือผูค้  ้าประกนั  

13,982,347.76             5.08 

(ข)  ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุนเป็น
ผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั  

              -  - 

(ค)  ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บ
อาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั  

- - 

(ง)  ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีต ่ากวา่ investment  
grade หรือไม่มี rating  เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั  

- - 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม  (ง)   15 %    NAV 
 

 

รายละเอยีดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี ้เงนิฝาก หรือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทุนทีก่องทุนลงทุนหรือมไีว้เป็นรายตวั 
ณ วนัที ่29 พฤษภาคม 2563 

ประเภท ผู้ออก ผู้ค า้ประกนั/ 
ผู้รับรอง/ 
ผู้สลกัหลงั 

วนัครบอายุ อนัดบัความ 
น่าเช่ือถือ 

 

มูลค่าหน้าตัว๋ มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 

(บาท) 
พนัธบตัร        

CB20903A  ธนาคารแห่งประเทศไทย  3 ก.ย. 63  14,000,000.0000 13,982,347.76 
เงนิฝากในธนาคาร
พาณิชย์ 

 
 

  
 

  
 

12,524,884.59 

CITI-SAVING-USD ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ 
กรุงเทพฯ 

    876.33 

CITI-SAVING-THB 
 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ 
กรุงเทพฯ (บ/ช เพื่อการ
ด าเนินงาน) 

    
 

12,524,008.26 

รวม 26,507,232.35 
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รายงานช่ือบุคคลทีเ่กีย่วข้องและข้อมูลการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วข้องกบักองทุน (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2563) 
 

1. รายช่ือบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนรวม มรีายละเอยีดดงันี ้

 

2.  ข้อมูลการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วข้องกบักองทุน 
 

-ไม่มี - 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรงหรือท่ี 
เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการท่ี www.manulife-asset.co.th  

 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

ระหวา่งวนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

-ไม่มี - 
 

รายงานการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
 

ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 ไม่พบวา่กองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหน่ึงไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน 

 

รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 
 

-ไม่มี- 
 

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2563) 
 

ช่ือ-นามสุกล ช่ือกองทุนทีอ่ยู่ภายใต้การบริหารจดัการ 

นางสาวจินตนา เมฆินทรางกรู 
นายวสุ สุทธิพงษช์ยั 

 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ไชน่า แวล ูเอฟไอเอฟ 

Manulife Investment Management  
(Hong Kong) Limited 

 Manulife Global Fund - Dragon Growth (Share Class A) ซ่ึงเป็นกองทุนหลกั
ของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ไชน่า แวล ูเอฟไอเอฟ 

 

 

ล าดบัที ่ ช่ือ - นามสกลุ 
1. นายไมเคิล รีด 
2. นายชยัเกษม วฒันศิริพงษ ์
3. นางสาวชชัฎดา เอกะหิตานนท ์
4. นายพีรภทัร ฝอยทอง 
5. นางสาวจินตนา  เมฆินทรางกรู 
6. นายวสุ สุทธิพงษช์ยั 
7. นางสาวปานรดา โกจารยศ์รี 

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


Investment Objective Calendar Year Performance (%)

2019 2018 2017 2016

Dragon Growth Fund 21.88 -16.35 55.93 -1.88

MSCI Zhong Hua Index 20.71 -16.25 49.35 1.52

Cumulative Performance (%)

YTD 1 yr. 3 yr. 5 yr.

Dragon Growth Fund -2.36 13.35 28.59 17.76

-7.64 5.45 14.57 11.89

Cumulative Performance Chart Since Launch

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

Launch Date (YYYY/MM/DD)

Launch Price US$ 1.00

Fund Currency USD

Fund Size US$ 173.40 Million

Initial Sales Charge Nil

Redemption Charge 1% within 2 years, no charge after 2 years MGF Dragon Growth Fund (Share Class A)

Switiching Charge Up to 1% of total redemption price MSCI Zhong Hua Index

Management Fee 1.50% per annum 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.

Past 12-Month Dividends Dividend Amount       Ex-Dividend Date Alibaba Group Holding Ltd.

(USD per share) US$ 0.019077       2019/10/21 (YYYY/MM/DD)   AIA Group Limited

ISIN LU0085394210 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.

Bloomberg Ticker MNRIHKI:LX Meituan Dianping Class B

Morningstar Rating
TM China Merchants Bank Co., Ltd. Class H

Pinduoduo, Inc. Sponsored ADR Class A

New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR

Topsports International Holdings Limited

Zhongsheng Group Holdings Ltd.

Information as of 29/05/2020 Information as of 29/05/2020

Market Breakdown Sector Allocation

Information as of 29/05/2020

ขอ้มลูกองทนุหลกั

-4.97

-5.58

9.58%

Portfolio Breakdown

Fund /Benchmark (USD)

MSCI Zhong Hua Index

Since Launch

237.32

295.01

1996/12/20

As of May 31, 2020, the fund's share class A 

received a 4-star overall Morningstar Rating 

for Hong Kong Equity category. 

Manulife Global Fund

May 2020

1.96%

2.04%

2.36%

2.66%

2.82%

2.90%

3.90%

3.91%

8.84%

Fund /Benchmark (USD) 2015

Dragon Growth Fund 
(Share Class A) 

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 A-

Shares 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 Sub-

Fund will not hold more than 30% of its net assets in China A-Shares. 

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. 

0.46% 

15.90% 

83.65% 

[Cash]

Hong Kong

China

0.46% 

1.78% 

2.37% 

3.29% 

5.76% 

7.75% 

8.44% 

10.85% 

12.86% 

13.99% 

32.46% 

[Cash]

Energy

Consumer Staples

Materials

Information Technology

Real Estate

Industrials

Health Care

Communication Services

Financials

Consumer Discretionary

2020 
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ 

รายงาน และ งบการเงิน 

31 พฤษภาคม 2563 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ (กองทุนฯ)             

ซ่ึงประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 งบกาํไรขาดทุน               

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 ผลการดาํเนินงาน                              

การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสดและขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุด                    

วนัเดียวกนัของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั          

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค           

ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ            

จากกองทุนฯตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี                                  

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ี

ระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็น

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารของกองทุนฯมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารของกองทุนฯพิจารณาวา่จาํเป็น

เพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารของกองทุนฯรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑ ์

การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารของกองทุนฯมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนฯหรือ              

หยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอ

รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ใน

ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ

หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                 

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน                

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก              

การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                  

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ          

การควบคุมภายในของกองทุนฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารของกองทุนฯใชแ้ละความสมเหตุสมผล                 

ของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารของกองทุนฯจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร    

ของกองทุนฯ และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบั

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกองทุนฯใน

การดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็น

วา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนฯตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารของกองทุนฯเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้

ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน                  

ซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี  

 

 

ณริศรา ไชยสุวรรณ  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4812 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 27 สิงหาคม 2563 
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งบดุล

ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2563 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 31 พฤษภาคม 2563: 

  218,124,046 บาท และ 31 พฤษภาคม 2562: 301,968,471 บาท) 9 273,479,727          339,546,704          

เงินฝากธนาคาร 7 12,523,833            6,930,205              

ลูกหนี�เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ 9 275,910                 361,657                 

ลูกหนี�จากดอกเบี�ย 923                        1,148                     

สินทรัพย์อื�น 278                        426                        

รวมสินทรัพย์ 286,280,671          346,840,140          

หนี�สิน

เจ้าหนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 10,380,292            955                        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 9 563,176                 669,781                 

หนี�สินอื�น 6,050                     15,749                   

รวมหนี�สิน 10,949,518            686,485                 

สินทรัพย์สุทธิ 275,331,153          346,153,655          

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน

   หน่วยลงทุน 200,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 2,000,000,000       2,000,000,000       

ทุนที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

   หน่วยลงทุน 17,876,282.7750 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

   (31 พฤษภาคม 2562: 25,235,457.9659 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) 178,762,828          252,354,579          

ขาดทุนสะสม 8 (100,607,864)        (141,044,053)        

บัญชีปรับสมดุล 197,176,189          234,843,129          

สินทรัพย์สุทธิ 275,331,153          346,153,655          

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 15.4020 13.7169

จํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายแล้วทั�งหมด (หน่วย) 17,876,282.7750 25,235,457.9659

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนโดยจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื�อย่อ วันครบ อัตราดอกเบี�ย มูลค่า ร้อยละของ อัตราดอกเบี�ย มูลค่า ร้อยละของ

หลักทรัพย์ กําหนด หน้าตั�ว ราคาทุน ยุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน หน้าตั�ว ราคาทุน ยุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

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) 204,142,770    259,497,012    94.89                  287,005,617    324,583,783    95.59                  

รวมหน่วยลงทุน 204,142,770    259,497,012    94.89                  287,005,617    324,583,783    95.59                  

ตราสารหนี�

     พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19725B 25 ก.ค. 2562 - -                      -                      -                     - 14,962,854      14,962,921      4.41                    

     พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20903A 3 ก.ย. 2563 - 13,981,276      13,982,715      5.11                    - -                      -                      -                     

รวมตราสารหนี� 13,981,276      13,982,715      5.11                    14,962,854      14,962,921      4.41                    

ยอดรวมเงินลงทุน 218,124,046    273,479,727    100.00                301,968,471    339,546,704    100.00                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ

2562

ประเภทเงินลงทุน

2563
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งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 พฤษภาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ 9 4,120,045             4,872,330             

รายได้เงินปันผล 9 2,371,062             2,975,688             

รายได้ดอกเบี�ย 2,350                    2,995                    

รวมรายได้ 6,493,457             7,851,013             

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 6.1, 9 5,591,763             6,576,631             

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 6.1 142,465                167,557                

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6.1 178,082                209,447                

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 6.2 134,710                180,664                

รวมค่าใช้จ่าย 6,047,020             7,134,299             

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 446,437                716,714                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดขึ�นและที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน

รายการกําไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 29,873,033           32,566,101           

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 11,081,458           (107,366,720)        

รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน (7,660,729)            (5,114,140)            

รายการกําไรสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน 6,695,990             1,164,939             

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดขึ�นและที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 39,989,752           (78,749,820)          

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 40,436,189           (78,033,106)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ



22

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 พฤษภาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี

   รายได้จากการลงทุนสุทธิ 446,437                716,714                

   รายการกําไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 29,873,033 32,566,101

   รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 11,081,458 (107,366,720)

   รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน (7,660,729) (5,114,140)

   รายการกําไรสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน 6,695,990 1,164,939

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 40,436,189           (78,033,106)          

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) 2,095,540             76,021,785           

   หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหว่างปี

      จํานวน 7,568,729.1218 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

      (2562: 8,151,746.6054 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) (75,687,291) (81,517,466)

   หน่วยลงทุนที�ลดลงสุทธิในระหว่างปี

      จํานวน 7,359,175.1909 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

      (2562: 549,568.0617 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) (73,591,751) (5,495,681)

   หัก: การเปลี�ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล (37,666,940)          (2,941,993)            

การลดลงสุทธิของทุนที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (111,258,691)        (8,437,674)            

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (70,822,502)          (86,470,780)          

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 346,153,655         432,624,435         

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 275,331,153         346,153,655         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 พฤษภาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 40,436,189           (78,033,106)          

ปรับกระทบรายการเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

     ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

         การซื�อเงินลงทุน (66,386,060)          (175,119,221)        

         การขายเงินลงทุน 172,425,197         186,216,930         

         การขายเงินลงทุนสุทธิ 106,039,137         11,097,709           

         รับรู้การตัดบัญชีส่วนตํ�า/ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนเป็น (รายได)้ ค่าใช้จ่าย 17,592                  (3,479)                   

         ลูกหนี�เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการลดลง 85,747                  65,621                  

         ลูกหนี�จากดอกเบี�ยลดลง 225                       93                         

         สินทรัพย์อื�นลดลง 148                       223                       

         เจ้าหนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุนเพิ�มขึ�น (ลดลง) 10,379,337           (673,281)               

         ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง (106,605)               (103,050)               

         หนี�สินอื�นลดลง (9,699)                   (1,228)                   

         รายการกําไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (29,873,033)          (32,566,101)          

         รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (11,081,458)          107,366,720         

         รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน 7,660,729             5,114,140             

         รายการกําไรสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน (6,695,990)            (1,164,939)            

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 116,852,319         11,099,322           

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุน 3,001,808             117,970,813         

การรับซื�อคืนหน่วยลงทุน (114,260,499)        (126,408,487)        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (111,258,691)        (8,437,674)            

เงินฝากธนาคารเพิ�มขึ�นสุทธิ 5,593,628             2,661,648             

เงินฝากธนาคารต้นปี 6,930,205             4,268,557             

เงินฝากธนาคารปลายปี 7 12,523,833           6,930,205             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
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สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 พฤษภาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2561 2560 2559 2558

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 13.72 16.78 13.15 11.12 14.58 10.62

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน 

   รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการลงทุนสุทธิ 0.02                          0.03                          (0.05)                         0.03                          0.03                          -                                

   รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 
(1) 1.24                          1.28 3.96 0.39 (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 
(1) (0.32)                         (0.20) (0.47) (0.02) 0.68 (0.16)

   รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน 
(1) 0.28                          0.04 (0.12) (0.47) 0.02 0.56

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากกิจกรรมลงทุนทั�งสิ�น 1.68 (3.06) 3.63 2.03 (3.46) 3.96

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 15.40 13.72 16.78 13.15 11.12 14.58

อัตราส่วนของการเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานต่อ

   มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) 12.16 (19.92) 28.69 16.73 (30.75) 36.22
   
อัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�สําคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (บาท) 275,331,153 346,153,655 432,624,435 830,527,301 820,429,926 1,086,224,131

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) 1.82 1.82 1.83 1.80 1.74 1.75

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

   ถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) 1.95 2.00 1.43 2.08 1.98 1.76

อัตราส่วนของกําไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ�นและที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน

   ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) 12.03 (20.10) 29.09 16.46 (30.98) 36.21

อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของการซื�อขายเงินลงทุนระหว่างปี

   ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) 
(2) 35.54 52.16 71.75 30.64 228.53 153.76

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (บาท) 332,439,505 391,813,468 560,785,230 857,473,415 1,011,309,742 513,448,289

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�

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ

ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญ
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 พฤษภาคม 2563  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลกองทุนฯ 

 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศ (Feeder fund) กองทุนฯเป็นกองทุนประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีก าหนดระยะเวลา
ส้ินสุดของกองทุนฯและไม่มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน กองทุนฯไดจ้ดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เม่ือวนัท่ี           
1 มิถุนายน 2550 โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 2,000 ลา้นบาท  

 กองทุนฯมีนโยบายการลงทุนท่ีเนน้การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั (Master fund) ท่ีมีการลงทุน
ในบริษทัในสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และไตห้วนั โดยกองทุนฯจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
หลกัโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนฯ ในกรณีท่ีบริษทั
จดัการฯเห็นวา่การลงทุนในกองทุนหลกัไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษทัจดัการฯจะน าเงินไปลงทุนในกองทุน
รวมต่างประเทศอ่ืนใดท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกบันโยบายการลงทุนของกองทุนฯ โดยบริษทัจดัการ
จะส่งหนังสือแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว  

 ทั้งน้ี กองทุนฯลงทุนในกองทุนหลกั Manulife Global Fund – China  Value Fund (Class A) ตั้งแต่วนัท่ี         
1 มิถุนายน 2550 ถึงวนัท่ี 21 มีนาคม 2559 และไดมี้การเปล่ียนไปลงทุนในกองทุนหลกั Manulife Global 
Fund - Dragon Growth Fund (Class A) ตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม 2559 เป็นตน้ไป 

 ขอ้มูลท่ีส าคญัของกองทุนหลกัมีดงัต่อไปน้ี  

 ช่ือกองทุนหลกั : Manulife Global Fund - China Value Fund (Class A) 
 สถานท่ีจดทะเบียน : ประเทศลกัเซมเบิร์ก 
 สกุลเงิน :  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 บริษทัจดัการ : Manulife Asset Management (Asia) Limited 
 นโยบายการลงทุน : ลงทุนในบริษทัท่ีมีความมัน่คงและผลประกอบการดีของประเทศจีน (รวมถึง

สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกงและไตห้วนั) ซ่ึงจดทะเบียนและหรือมีการซ้ือขาย
ในตลาดหลกัทรัพยเ์ซ่ียงไฮ ้เส่ินเจ้ิน ฮ่องกง ไทเป หรืออ่ืน ๆ และซ่ึงปัจจุบนัมูลค่า
ตลาดต ่า แต่มีโอกาสท าก าไรในระยะยาว 
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 ช่ือกองทุนหลกั : Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund (Class A) 
 สถานท่ีจดทะเบียน : ประเทศลกัเซมเบิร์ก 
 สกุลเงิน :  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 บริษทัจดัการ : Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited 
 นโยบายการลงทุน : กระจายการลงทุนในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง และ/หรือ

ตลาดหลกัทรัพย ์GEM (Growth Enterprise Market) และ/หรือบริษทัท่ีไม่ไดจ้ดัตั้ง
หรือจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์ดตลาดหลกัทรัพยห์น่ึงในฮ่องกง แต่อาจเป็น
บริษทัท่ีจดัตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์ด ๆ ท่ีอยูใ่นเขตอ านาจอ่ืนก็ได ้
รวมถึงบริษทัท่ีมีผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีส าคญัในฮ่องกง และ/หรือไดรั้บสัดส่วน
ของรายไดท่ี้ส าคญัจากการด าเนินธุรกิจในฮ่องกง 

 กองทุนฯบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์  (ประเทศไทย) จ ากัด                  
(“บริษทัจดัการฯ”) โดยมีธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ และมีธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

 ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ Manulife Global Fund - Dragon Growth 
Fund (Class A) มีจ  านวน 173.40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 166.37 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามล าดบั
โดยมูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในส่วนของกองทุนฯในกองทุนหลกัดงักล่าว คิดเป็นอตัรา ร้อยละ 4.70 
และร้อยละ 6.14 ตามล าดบัของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนหลกัดงักล่าว  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมทัว่โลก ท าให้ราคาหุ้นทัว่โลกผนัผวนและกดดนั
ใหต้ลาดหุน้ทัว่โลกเคล่ือนไหวในแดนลบ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบ
ต่อการปรับลดของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนฯ ฝ่ายบริหารของกองทุนฯไดติ้ดตามความคืบหนา้ของ
สถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ และอาจ
ตอ้งปรับเปล่ียนแผนการลงทุนและการบริหารงานเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณผลกระทบ ซ่ึงตอ้งมีการ
ประมาณการอยา่งต่อเน่ือง หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
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2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินฉบบัน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
จดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กองทุนฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่
มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุนฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหมซ่ึ่งไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี                 
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ี
อยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับ               
การรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึง                  
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ 
และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดใน            
การพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุนฯ  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการ
บญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ในปัจจุบนั 
รวมถึงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ืองการบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนถูก
ยกเลิกไป ทั้งน้ี รูปแบบการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของงบการเงินของกองทุนฯในปัจจุบนั
อา้งอิงหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 

ปัจจุบนั ผูบ้ริหารกองทุนฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐาน
กลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

การประกาศใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดใ้ห้
ความเห็นชอบ แนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ท่ีจดัท าโดยสมาคม
บริษทัจดัการลงทุน และให้ถือปฏิบติักับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี            
1 มกราคม 2563  

ปัจจุบนัผูบ้ริหารกองทุนฯอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน าแนวปฏิบติั
ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ผูบ้ริหารกองทุนฯเช่ือวา่มาตรฐานฉบบัน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดเ้งินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

รายไดเ้งินปันผลถือเป็นรายไดเ้ม่ือสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลเกิดข้ึน 

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ก าไรขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีจ  าหน่ายเงินลงทุน 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2  การวดัค่าเงินลงทุน 

 เงินลงทุนจะรับรู้เม่ือวนัเร่ิมแรกเป็นสินทรัพยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนฯมีสิทธิใน
เงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทุนฯ
จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนจะวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยก าไรหรือขาดทุน
จากการวดัค่าเงินลงทุนถือเป็นก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนท่ี
จ าหน่ายค านวณโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยเทียบเคียงกบัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย ณ วนัท่ี 
วดัค่าเงินลงทุน  
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เงินลงทุนในตราสารหนี ้

เงินลงทุนในตราสารหน้ีในความตอ้งการของตลาดท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม 
โดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยในวนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน  

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยพิจารณาตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน และตามขอ้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

กองทุนฯใชว้ธีิราคาทุนตดัจ าหน่ายในการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีซ่ึงมีอายคุงเหลือของตราสาร
หน้ีเท่ากบั 90 วนั หรือตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุครบก าหนดภายใน 90 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีลงทุน และไม่มีเง่ือนไข
ในการต่ออายุเน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีนั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตดัจ าหน่ายอย่างเป็น
สาระส าคญั 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารใช้มูลค่าเงินตน้บวกดอกเบ้ียคา้งรับจนถึงวนัท่ีวดัค่าเงินลงทุนในการก าหนด
มูลค่ายติุธรรม ซ่ึงไดแ้ยกแสดงดอกเบ้ียคา้งรับไวใ้น “ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย” ในงบดุล  

4.3 รายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 

 กองทุนฯแปลงค่ารายการท่ีเ ป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเ กิดข้ึนในระหว่างปีเป็นเงินบาท โดยใช ้                
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ             
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัระหวา่ง
ธนาคารท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัดงักล่าว และในกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ไม่ได้ประกาศอตัราแลกเปล่ียนในวนัดงักล่าว กองทุนฯจะพิจารณาใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีประกาศโดย
ธนาคารพาณิชยห์รือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีใช้อา้งอิงอยา่งเป็นทางการแปลงค่า ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูดู้แลผลประโยชน์ก่อนทุกคร้ัง 

  ก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนได้แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของรายการก าไรหรือขาดทุนจาก                 
การลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึนซ่ึงแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 
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4.4 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนไดเ้สียของกองทุนฯ
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มหรือฝ่ายบริหาร        
ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีรับผดิชอบในการจดัการกองทุนฯหรือมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายหรือตดัสินใจเพื่อให้
กองทุนฯบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ทั้งน้ี รวมคู่สมรสหรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 

  นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนฯ 
หรืออยูภ่ายใตอ้  านาจควบคุมของกองทุนฯ หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัของกองทุนฯ หรืออยูภ่ายใต้
อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัของกองทุนฯ 

4.5 บัญชีปรับสมดุล 

 ส่วนหน่ึงของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหน่วยลงทุนซ่ึงเท่ากบัจ านวนต่อหน่วยของก าไรสะสมท่ียงั
ไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัท่ีเกิดรายการถูกบนัทึกใน “บญัชีปรับสมดุล” 

4.6 ภาษีเงินได้ 

  กองทุนฯเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเฉพาะเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรใน
อตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม 2562  

4.7  ตราสารอนุพนัธ์ 

 กองทุนฯบนัทึกรายการสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์
แลว้แต่กรณี โดยจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงเป็นราคาท่ีกองทุนฯไดม้าจากคู่สัญญา ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าถือเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุน 

4.8 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนฯใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  



 33 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ า 

5.  การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัจดัการฯอาจจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ี
เกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้

6. ค่าใช้จ่าย/รายได้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ 

6.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ประเภทค่าธรรมเนียม อตัราร้อยละของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนฯ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินอตัราร้อยละ 1.75 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์  ไม่เกินอตัราร้อยละ 0.06 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกินอตัราร้อยละ 0.10 ต่อปี 

 บริษทัจดัการฯค านวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวนัท่ีมีการค านวณมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ โดยใชมู้ลค่าสินทรัพย์
สุทธิในแต่ละวนัเป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียมรายวนั แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนฯเป็นรายเดือน ทั้งน้ี 
อตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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6.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 (1) ค่าใชจ่้ายเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ซ่ึงบริษทัจดัการฯจะด าเนินการเรียก
เก็บค่าใชจ่้ายดงักล่าวตามท่ีจ่ายจริงจากกองทุนฯ โดยทางบญัชีจะตดัเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนฯเฉล่ีย
เท่ากนัเป็นรายวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในการจดัท า
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการจดัสัมมนาแนะน ากองทุนฯ ทั้งน้ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวรวมกนั
ไม่เกินอตัราร้อยละ 1.0 ของจ านวนเงินกองทุนท่ีจดัตั้งได ้แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท และค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนฯ 

(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานของกองทุนฯซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนฯเม่ือมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนตามจ่าย
จริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนฯเฉล่ียเท่ากนัเป็นรายวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดรั้บ
ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นหรือในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใช้จ่ายดงักล่าว เช่น ค่าใช้จ่ายด้าน
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์ ค่าไปรษณียากร เป็นตน้ ทั้งน้ี
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรวมกนัไม่เกินอตัราร้อยละ 1.0 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนฯ 

6.3 รายได้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ 

 กองทุนเปิด Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund (Class A) จะคืนค่าธรรมเนียมการจดัการให้แก่
กองทุนฯ ในอตัราร้อยละ 1.32 ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลกั ทั้งน้ี การคืนค่าธรรมเนียมดงักล่าว
อาจปรับเปล่ียนไดต้ามการเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนหลกั 

7. เงินฝากธนาคาร 

(หน่วย: บาท) 
ธนาคาร ประเภทเงินฝาก เงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย (% ต่อปี) 

  31 พฤษภาคม 31 พฤษภาคม 

  2563 2562 2563 2562 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.      
   สาขากรุงเทพฯ ออมทรัพย ์ 12,522,956 6,929,331 0.05 0.05 
ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.      
   สาขากรุงเทพฯ ออมทรัพย ์ 877 874 - - 

  12,523,833 6,930,205   
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8. ขาดทุนสะสม 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 

 2563 2562 
   
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 12,638,069 11,921,355 
ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (147,444,182) (180,010,283) 
ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 57,440,870 164,807,590 
ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนสะสม (43,321,237) (38,207,097) 
ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนสะสม (20,357,573) (21,522,512) 
ขาดทุนสะสมตน้ปี (141,044,053) (63,010,947) 
บวก: การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน    
ในระหวา่งปี 40,436,189 (78,033,106) 

ขาดทุนสะสมปลายปี (100,607,864) (141,044,053) 

9. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี กองทุนฯมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                       
31 พฤษภาคม  

 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund  
 (Class A) 

   

รายไดเ้งินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,120,045 4,872,330 อตัราร้อยละ 1.32 ต่อปี ของมลูค่าเงิน
ลงทุนในหน่วยลงทุน  

Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund  
 (Class A) 

   

รายไดเ้งินปันผล 2,371,062 2,975,688 0.0191 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อ                 
1 หน่วย (2562: 2.3796 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาต่อ 1 หน่วย) 

   บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์    
   (ประเทศไทย) จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5,591,763 6,576,631 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน             

และท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6.1 
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ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี  

 (หน่วย: บาท) 
 31 พฤษภาคม 
 2563 2562 

Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Class A)   
   เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม 259,497,012 324,583,783 
   ลูกหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ 275,910 361,657 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย (1) 419,148 519,973 
(1) แสดงรวมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย” ในงบดุล 

10. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุน (ไม่รวมเงินลงทุนใน
เงินฝากธนาคารและตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได)้ เป็นจ านวนเงิน 238,819,300 บาท และ 
361,381,578 บาท ตามล าดบั โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 71.84 และร้อยละ 92.23 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ            
ถวัเฉล่ียระหวา่งปี ตามล าดบั 

11. เคร่ืองมือทางการเงิน 

11.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกองทุนฯประกอบด้วย เงินลงทุน เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีเงินรับคืน
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย และเจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯมีความเส่ียง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงในแต่ละดา้นดงัน้ี 
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 ความเส่ียงจากกองทุนหลัก  

  กองทุนฯไดล้งทุนในกองทุน Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund (Class A) ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้ง
ข้ึนในประเทศลกัเซมเบิร์ก กองทุนฯอาจไดรั้บผลกระทบหากมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ขอ้ก าหนด 
กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ เช่น นโยบายทางการเงินเร่ืองขอ้จ ากดัของ
การเคล่ือนยา้ยเงินตราต่างประเทศเขา้-ออกโดยเสรี หลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัตั้งกองทุน
รวมท่ีอาจแตกต่างจากหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัตั้งกองทุนรวมของประเทศไทย เป็นตน้ 
นอกจากนั้นแลว้ กองทุน Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund (Class A) มีนโยบายลงทุนใน
หลกัทรัพย ์บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง และ/หรือตลาดหลกัทรัพย ์GEM (Growth Enterprise 
Market) และ/หรือบริษทัท่ีไม่ไดจ้ดัตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์ดตลาดหลกัทรัพยห์น่ึงในฮ่องกง  
แต่อาจเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีอยูใ่นเขตอ านาจอ่ืนก็ได ้รวมถึงบริษทัท่ีมี
ผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีส าคญัในฮ่องกง และ/หรือไดรั้บสัดส่วนของรายไดท่ี้ส าคญัจากการด าเนินธุรกิจใน
ฮ่องกง ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวข้ึนอยูก่บัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจการเมือง สถานการณ์
ตลาดทุนในแถบนั้น ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการด าเนินงาน
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทธุรกิจของผูอ้อกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผนั
ผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใดอนัอาจท าใหร้าคาของตราสารเพิ่มข้ึนหรือลดลงได ้

ความเส่ียงด้านเครดิต 

 กองทุนฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไว้
ในเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนฯมีลูกหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ และลูกหน้ีจากดอกเบ้ียท่ี
เกิดจากการลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นต้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจของ                
กองทุนฯจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 

 กองทุนฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตราสารหน้ี 
โดยสินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด และ/หรือ มีระยะเวลาครบ
ก าหนดระยะสั้น  
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 ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี      

  (หน่วย: บาท) 
 31 พฤษภาคม 2563 

 
อตัราดอกเบ้ีย

คงท่ี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มี            
อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

     (% ต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินลงทุน 13,982,715 - 259,497,012 273,479,727 0.52 
เงินฝากธนาคาร - 12,523,833 - 12,523,833 0.05 
ลูกหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียม                   
การจดัการ - - 275,910 275,910 - 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - - 923 923 - 
 13,982,715 12,523,833 259,773,845 286,280,393  
หนี้สินทางการเงิน      
เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - - 10,380,292 10,380,292 - 
 - - 10,380,292 10,380,292  

(หน่วย: บาท) 
 31 พฤษภาคม 2562 

 
อตัราดอกเบ้ีย

คงท่ี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มี            
อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

     (% ต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินลงทุน 14,962,921 - 324,583,783 339,546,704 0.50, 1.678 
เงินฝากธนาคาร - 6,930,205 - 6,930,205 0.05 
ลูกหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียม                   
การจดัการ - - 361,657 361,657 - 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - - 1,148 1,148 - 
 14,962,921 6,930,205 324,946,588 346,839,714  
หนี้สินทางการเงิน      
เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - - 955 955 - 
 - - 955 955  
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องคือความเส่ียงท่ีกองทุนฯอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการท่ีกองทุนฯ
ไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและ
ทนัต่อเวลาท่ีกองทุนฯจะตอ้งน าไปช าระภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบก าหนด 

 วนัท่ีท่ีครบก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบดุล ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562              
มีดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 31 พฤษภาคม 2563 

 ไม่ไดก้ าหนด ระยะเวลาครบก าหนด  
 ระยะเวลา เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินลงทุน 259,497,012 - 13,982,715 273,479,727 
เงินฝากธนาคาร - 12,523,833 - 12,523,833 
ลูกหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ - - 275,910 275,910 
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - - 923 923 

 259,497,012 12,523,833 14,259,548 286,280,393 

หนีสิ้นทางการเงนิ     
เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - - 10,380,292 10,380,292 

 - - 10,380,292 10,380,292 

(หน่วย: บาท) 
 31 พฤษภาคม 2562 

 ไม่ไดก้ าหนด ระยะเวลาครบก าหนด  
 ระยะเวลา เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินลงทุน 324,583,783 - 14,962,921 339,546,704 
เงินฝากธนาคาร - 6,930,205 - 6,930,205 
ลูกหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ - - 361,657 361,657 
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - - 1,148 1,148 

 324,583,783 6,930,205 15,325,726 346,839,714 

หนีสิ้นทางการเงนิ     
เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - - 955 955 

 - - 955 955 
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ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

 เน่ืองจากกองทุนฯมีนโยบายท่ีเนน้การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัต่างประเทศ ราคาหน่วยลงทุน
ท่ีกองทุนฯไดล้งทุนไวจึ้งอยูใ่นรูปของสกุลเงินต่างประเทศ ดงันั้นความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจึงอาจ
มีผลต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ โดยเฉพาะเม่ือมีการวดัค่าเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินบาท 

  ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจาก
กองทุนฯมียอดคงเหลือของเงินลงทุน ซ่ึงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จ านวนเงิน 8,152,080 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา และ 10,221,502 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามล าดบั 

  อตัราแลกเปล่ียนท่ีใชใ้นการแปลงค่าเงินลงทุนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และ 
2562 คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากบั 31.832 บาท และ 31.755 บาท ตามล าดบั 

11.2 ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่ของกองทุนฯเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรม
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4.2  และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบ
ก าหนดระยะสั้น ดงันั้น กองทุนฯเช่ือวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวแสดง
มูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 

 ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: บาท) 

 31 พฤษภาคม 2563 

 มูลค่ายติุธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุน     

 หน่วยลงทุน - 259,497,012 - 259,497,012 
ตราสารหน้ี - 13,982,715 - 13,982,715 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินฝากธนาคาร 12,523,833 - - 12,523,833 
ลูกหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ - 275,910 - 275,910 
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - 923 - 923 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เจา้หน้ีจากการรับซ้ือหน่วยลงทุน - 10,380,292 - 10,380,292 
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 (หน่วย: บาท) 

 31 พฤษภาคม 2562 

 มูลค่ายติุธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุน     
    หน่วยลงทุน - 324,583,783 - 324,583,783 
    ตราสารหน้ี - 14,962,921 - 14,962,921 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินฝากธนาคาร 6,930,205 - - 6,930,205 
ลูกหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ - 361,657 - 361,657 
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - 1,148 - 1,148 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เจา้หน้ีจากการรับซ้ือหน่วยลงทุน - 955 - 955 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

12. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของกองทุนฯ คือ การจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมเพื่อใหส้ามารถใหผ้ลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขการจดัตั้งกองทุน 

13. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 
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