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สาส์นจากบริษัทจดัการ 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

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

เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (MS-HCARE) สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563 

บริษทัประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม และธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดย ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 บริษทัมีมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารจดัการรวมทั้งส้ิน 6,058,818,312.33 บาท* (ยงัรวมมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์กา้ว

กระโดด (MN-DYNAMIC))* 

ปัจจุบนั บริษทัมีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการทั้งส้ิน 16 กองทุน* ประกอบดว้ย 

กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ 10 กองทุน คอื 
 

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

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อิเมอร์จ้ิง อีสเทอร์น ยโุรป เอฟไอเอฟ  • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ต้ี รีท 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควต้ีิ เอฟไอเอฟ • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยเูอส แบงค ์อิควต้ีิ เอฟไอเอฟ 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ยโูรเป้ียน โกรท เอฟไอเอฟ  • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์กา้วไกล 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควต้ีิ พลสั 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 ชนิดเพ่ือการออม 

และกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชีพ (RMF) 2 กองทุน คอื 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เฟลก็ซิเบ้ิลฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ 

• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียน สมอลแคป อิควต้ีิ เพ่ือการเล้ียงชีพ 

บริษทัขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใหค้วามไวว้างใจเราเป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษทัจะพิจารณาการลงทุน

อย่างระมดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดท่ีจะเกิดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้ งน้ี บริษทัยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะนําเสนอ

ผลิตภณัฑ ์และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

กรุงเทพฯ : ตุลาคม 2563 
_____________________________ 

หมายเหตุ: *กองทุนเปิด แมนูไลฟ์กา้วกระโดด (MN-DYNAMIC) เขา้เง่ือนไขการเลิกกองทุน เน่ืองจากมีผูถื้อหน่วยลงทุนลดลง

เหลือนอ้ยกวา่ 35 ราย จึงไดป้ระกาศยติุการรับคาํสัง่ซ้ือและคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยายน 2563  
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1ประวตับิริษัท 

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

2549 ดว้ยทุนจดทะเบียนจาํนวน 100 ลา้นบาท โดยไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจดัการกองทุนรวมและ

กองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลงั ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์โดยบริษทัได ้จดทะเบียนเพ่ิมทุน 7 คร้ัง ดงัน้ี  

 คร้ังท่ี 1 : วนัท่ี 7 กนัยายน 2554 จาํนวน 80 ลา้นบาท เป็น 180 ลา้นบาท  

 คร้ังท่ี 2 : วนัท่ี 13 มิถุนายน 2557 จาํนวน 45 ลา้นบาท เป็น 225 ลา้นบาท  

 คร้ังท่ี 3 : วนัท่ี 29 มีนาคม 2559 จาํนวน 25 ลา้นบาท เป็น 250 ลา้นบาท  

 คร้ังท่ี 4 : วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 จาํนวน 52 ลา้นบาท เป็น 302 ลา้นบาท  

 คร้ังท่ี 5 : วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 จาํนวน 50 ลา้นบาท รวมเป็น 352 ลา้นบาท 

 คร้ังท่ี 6 : วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 16 ลา้นบาท รวมเป็น 368 ลา้นบาท 

 คร้ังท่ี 7 : วนัท่ี 6 มิถุนายน 2563 จาํนวน 16 ลา้นบาท รวมเป็น 384 ลา้นบาท 

 

คณะกรรมการของบริษัทจดัการ (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2563) 

1. นายไมเคิล พาร์คเกอร์  ประธานกรรมการ 

2. นายเจียนอาน่ี เฟียคโก ้  กรรมการ 

3. นายไมเคิล รีด  กรรมการ 

4. นางสาวชชัฎดา  เอกะหิตานนท ์ กรรมการ 
 

 

คณะผู้บริหารของบริษัทจดัการ (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2563) 

1. นายไมเคิล รีด ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายสุเมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ี สายงานการลงทุน 

3. นายชยัเกษม วฒันศิริพงษ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ี สายงานบริหารช่องทางจดัจาํหน่าย 

4. นางสาวชชัฎดา เอกะหิตานนท ์ ประธานเจา้หนา้ท่ี สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

5. นายพีรภทัร ฝอยทอง ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแลกิจการ 

6. นางสาวปานรดา โกจารยศ์รี ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายปฏิบติัการ 

7. นายวสุ สุทธิพงษช์ยั  ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายตราสารหน้ี 
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ภาวะเศรษฐกจิและแนวโน้มตลาด 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 อยูท่ี่ 23.84 ลา้นบาท โดย

แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน MS-HCARE-A จาํนวน 15.02 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.6388 บาท และ 

MS-HCARE-D จาํนวน 8.82 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.1850 บาท โดยมีผลตอบแทนเฉล่ียต่อปี

ยอ้นหลงั 1 ปี สาํหรับชนิดหน่วยลงทุน MS-HCARE-A ท่ี 9.07% และ MS-HCARE-D ท่ี 9.16% เทียบกบัผลตอบแทนของเกณฑ์

มาตรฐาน (ดชันี MSCI World Health Care Index) อยูท่ี่ 21.49%  

ทั้ งน้ี นับตั้งแต่จัดตั้ งกองทุนเม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2557 กองทุนได้มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับชนิดจ่ายเงินปันผล      

(MS-HCARE-D) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 7 คร้ัง รวมทั้งส้ิน 2.55 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอตัราปันผลตอบแทนเท่ากบั 25.50% 

ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2563 กองทุนหลกั Manulife Global Fund-Healthcare Fund (Share Class AA) ให้นํ้ าหนกัการลงทุนใน

ประเทศสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา 68.82% สวิสเซอร์แลนด์ 9.09% และองักฤษ 6.69% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม

สูงสุด 5 อนัดับแรก ได้แก่ กลุ่มเภสัชกรรม (Pharmaceuticals) 38.76% กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 20.23%         

กลุ่มเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์(Health Care Equipment & Supplies) 19.01% กลุ่มจดัหาและให้บริการทางการแพทย ์

(Health Care Providers & Services) 13.68% และกลุ่มเคร่ืองมือและบริการทางชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences Tools & Services) 

3.40% 

ภาวะเศรษฐกจิและการลงทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วนัที ่1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563 

ท่ามกลางความวติกกงัวลเก่ียวกบักรณีพิพาททางการคา้ การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และการท่ีอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร

รัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้นเพ่ิมสูงกวา่พนัธบตัรระยะยาว หรือ Yield Curve Inversion ซ่ึงสร้างความผนัผวนให้กบัราคาหลกัทรัพย ์  

ทัว่โลก ราคาหุ้นในกลุ่ม Health Care และกลุ่มท่ีมีลกัษณะ Defensive ไดเ้คล่ือนไหวไปในทิศทางบวกตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนตุลาคม หุ้นในกลุ่ม Health Care เป็นกลุ่มท่ีมีผลการดาํเนินงานดีท่ีสุดเหนือกว่าตลาดหุ้นทัว่โลกตาม

เกณฑก์ารวดัผลการดาํเนินงานของดชันี MSCI World Index โดยมีปัจจยัหนุน ไดแ้ก่ ผลกาํไรท่ีแข็งแกร่งจากบริษทัในหลายกลุ่ม

ย่อยมีรายรับเบ้ืองตน้และกําไรสุทธิท่ีน่าพอใจเหนือความคาดหมายของตลาด เช่น กลุ่มจัดหาและให้บริการทางการแพทย ์

(Healthcare Providers & Services) และกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) มีผลการดาํเนินงานท่ีดี สามารถฟ้ืนตวัจากภาวะ

ราคาหุน้ตกตํ่าในช่วงตน้ปี  

ส้ินเดือนธนัวาคม 2562 หุน้ในกลุ่ม Healthcare ยงัคงใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่ตลาดหุ้นทัว่โลกเล็กนอ้ย ก่อนจะเปล่ียนทิศทางเป็นลบ

เม่ือเขา้สู่เดือนมกราคม 2563 โดยตลาดหุน้ทัว่โลกเปิดตลาดตน้ปีดว้ยความแขง็แกร่งท่ามกลางความหวงัท่ีสดใส หลงัจากท่ีมีการลง

นามในขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในรอบแรก อย่างไรก็ตาม ความหวาดกลวัต่อการระบาดของไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ท่ีเกิดข้ึนในช่วงปลายเดือนมกราคม ทาํใหร้าคาหุน้ทัว่โลกผนัผวนอยา่งหนกัและกดดนัใหต้ลาดหุน้ทัว่โลกเคล่ือนไหว

ในแดนลบ  ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไดลุ้กลามไปในหลายประเทศนอกจากจีน โดยบางแห่งมียอด

ผูติ้ดเช้ือรายใหม่พุง่สูงข้ึนอยา่งรุนแรง อาทิ เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น อิหร่าน และอิตาลี ส่งผลให้มีการเทขายหุ้นอยา่งหนกัทัว่โลก นกัลงทุน

หนัไปถือสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่า ประเทศต่างๆ ทัว่โลกต่างตอ้งดาํเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดว้ยการ

ปิดประเทศ การจาํกดัการเดินทางทัว่โลก รวมถึงการสั่งห้ามออกนอกบา้นหรือมาตรการล็อกดาวน์ในบางประเทศ ทาํให้กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจทัว่โลกลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั ก่อใหเ้กิดความไม่มัน่ใจเก่ียวกบัช่วงระยะเวลาของการเกิดโรคระบาดและผลกระทบขั้น

สูงสุดท่ีจะเกิดข้ึนกบัระบบเศรษฐกิจทัว่โลก ส่งผลให้ราคาหุ้นผนัผวนเพ่ิมข้ึน และกดดนัให้ตลาดหุ้นทัว่โลกอ่อนตวัลง ธนาคาร

กลางของประเทศท่ีสาํคญัๆ ไดอ้อกมาตรการท่ีมีความเขม้งวดหลายประการ ซ่ึงรวมถึงการลดอตัราดอกเบ้ียและการเพ่ิมมาตรการ

ผ่อนคลายเชิงปริมาณเพ่ือเสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดการเงินให้เพียงพอ และเอ้ืออาํนวยให้กลไกของตลาดตราสารหน้ีทัว่โลก

สามารถทาํงานต่อไปไดต้ามปกติ อยา่งไรก็ดี แมร้าคาหุ้นในกลุ่ม Healthcare จะปรับตวัลดลงภายใตภ้าวะตลาดเช่นน้ี แต่ก็ยงัเป็น

หมวดท่ีมีผลการดาํเนินงานดีท่ีสุดเม่ือเทียบกบัตลาดหุ้นโดยรวม และให้การคุม้ครองแก่นักลงทุนไดบ้า้งในช่วงตลาดหุ้นตกตํ่า     

ทัว่โลก โดยกลุ่ม Healthcare ยงัคงสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการยืนหยดัท่ามกลางภาวะตลาดท่ีผนัผวน โดยเฉพาะ
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อยา่งยิง่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2563 ท่ีผลการดาํเนินงานเหนือกวา่ตลาดทัว่โลกตามเกณฑก์ารวดัผลการดาํเนินงานของดชันี 

MSCI World Index  

ในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2563 การฟ้ืนตวัของตลาดหุน้ทัว่โลกเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง เม่ือประเทศต่างๆ ผอ่นคลายความเขม้งวด

ของมาตรการป้องกนัการระบาดของไวรัส และขอ้มูลทางเศรษฐกิจแสดงถึงแนวโน้มการฟ้ืนตวัอย่างชดัเจน แต่ถึงกระนั้นก็ตาม 

ความผนัผวนของตลาดยงัคงมีอยูแ่ละมีแนวโนม้สูงข้ึน เม่ือตวัเลขผูติ้ดเช้ือ COVID-19 พุ่งสูงข้ึนทั้งในประเทศทางซีกโลกภาคใต้

และทัว่ทั้งสหรัฐฯ ทาํให้การพิจารณาลงทุนในสินทรัพยต์่างๆ ของกองทุนตอ้งมีการวิเคราะห์อยา่งละเอียดถ่ีถว้นและระมดัระวงั

เพ่ิมข้ึน 

ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2563 ตลาดหุน้ทัว่โลกราคาสูงข้ึนต่อเน่ือง โดยไดรั้บแรงหนุนจากขอ้มูลทางเศรษฐกิจท่ีเป็นไปในทิศทางท่ีดี

ข้ึน ผลกาํไรประจาํไตรมาสท่ีสองท่ีสูงกวา่ความคาดหมายของตลาดและสัญญาณท่ีดีเก่ียวกบัการทดลองวคัซีนป้องกนั COVID-19 

ในระยะแรก ขณะท่ีหุ้นในกลุ่ม Healthcare มีผลการดาํเนินงานตํ่ากว่าตลาดหุ้นทัว่โลกเล็กน้อย โดยผูจ้ดัการกองทุนหลกัยงัคง

กระจายการลงทุนตามผลการวิเคราะห์ท่ีเ ก่ียวเน่ืองกับสถานการณ์ของโรคระบาด  โดยมีการลงทุนในหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่ม 

Pharmaceuticals, Healthcare Equipment & Supplies และ Life Science Tools & Services  

ทั้งน้ี ผูจ้ดัการกองทุนหลกัเช่ือวา่บริษทัในกลุ่ม Healthcare บางแห่งมีโอกาสท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีแข็งแกร่งกวา่ตลาดในระยะ

ยาว โดยจะยงัคงติดตามความเคล่ือนไหวของโรคระบาด COVID-19 ทัว่โลกอย่างใกลชิ้ดและกาํหนดกลยุทธ์การลงทุนของ

กองทุนใหส้อดคลอ้งตามสถานการณ์ต่อไป 
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (MS-HCARE) 

นโยบายการลงทุน 

เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Manulife Global Fund – Healthcare Fund (Share Class AA) บริหารจดัการโดย Manulife 

Investment Management (US) LLC ซ่ึงมีสัดส่วนการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

ของกองทุน ส่วนท่ีเหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน

ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรือเห็นชอบใหก้องทุนลงทุนได ้ทั้งในและต่างประเทศ 

โดยปกติกองทุนหลกัจะไม่ใชเ้คร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) จึงอาจมีความ

เส่ียงสูงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินจากการท่ีกองทุนไทยนําเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของ

กองทุนหลกั และกองทุนหลกันาํเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นสกุลเงินของประเทศต่างๆ ซ่ึงอาจทาํให้ผู ้

ลงทุนได้รับเงินตน้คืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได ้หรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนได  ้ทั้งน้ี ในอนาคตกองทุนหลกั อาจใช้

เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวโดยข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ ซ่ึงอาจมีตน้ทุนสาํหรับการทาํธุรกรรมป้องกนัความ

เส่ียง โดยทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนได ้

ประเภทโครงการ 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนท่ีเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ท่ีมีนโยบายการ

ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  

 ชนิดสะสมมูลค่า (ช่ือย่อ : MS-HCARE-A) สาํหรับผูล้งทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนเป็นรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน 

(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

 ชนิดจ่ายเงินปันผล (ช่ือยอ่ : MS-HCARE-D) สาํหรับผูล้งทุนท่ีตอ้งการรับรายไดส้มํ่าเสมอจากเงินปันผล 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั “Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Share Class AA)” 

กองทุน Healthcare Fund จะลงทุนอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิในตราสารทุนและหลกัทรัพยท่ี์อา้งอิงกบัตราสาร

ทุนของกลุ่มบริษทัวทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์(Health sciences companies) โดยบริษทัเหล่าน้ีจะไดรั้บรายไดม้ากกวา่คร่ึงหน่ึง

จากกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพทยห์รือพ่ึงพากิจกรรมทางธุรกิจเหล่าน้ีมากกวา่คร่ึงหน่ึงของสินทรัพย ์โดยตราสารทุน

และหลกัทรัพยท่ี์อา้งอิงกบัตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิและใบสําคญัแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก

หลกัทรัพยอ์า้งอิง  
 

นโยบายการจ่ายปันผล จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 คร้ัง เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D) 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

นายทะเบียนกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
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แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (exchange rate risk) 

 

 

 

 

 

 

 
คาํเตอืนทีค่วรทราบ 

 กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัซ่ึงมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม      

จึงอาจมีความเส่ียงและความผนัผวนของราคาสูงกวา่กองทุนรวมทัว่ไปท่ีมีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดงันั้น 

ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลของหมวดอุตสาหกรรมดงักล่าวเพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุนดว้ย 

 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายเงินปันผล ผูล้งทุนควรศึกษา

ขอ้มูลของหน่วยลงทุนทั้ง 2 ชนิดก่อนการลงทุน ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแยกคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนแต่ละชนิด   

โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได ้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

การป้องกนัความเส่ียง FX บางส่วน ดุลยพนิิจ ไม่ป้องกนั 

ต่ํา สูง 

ท้ังหมด/ เกอืบท้ังหมด 
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การแก้ไขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัชี 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัที ่1 สิงหาคม 2562 -  31 กรกฎาคม 2563 
 

เร่ืองทีแ่ก้ไข สรุปรายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

นิยาม/ คาํจาํกัดความกองทุน 
 

 

 ปรับปรุงนิยาม  
“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” โดยไม่นับรวมบตัรเงิน
ฝากและใบรับฝากเงิน 
“กองทุน CIS ต่างประเทศ” โดยเพ่ิมเติมการไม่รวมถึงกองทุน 
private equity นอกเหนือจากกองทุน property และกองทุน infra 

28 ตุลาคม 2562 

เป็นตน้ไป 

 

การคาํนวณสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน  (label fund) 

 

 เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุน่ในการบริหารจดัการกองทุน บริษทัอาจไม่
นบั (1) ช่วง 30 วนัก่อนเลิกกองทุน และ/หรือ (2) ช่วงระยะเวลาท่ี
ตอ้งใชใ้นการจาํหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนเน่ืองจากไดรั้บคาํสั่ง
ขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือเพ่ือรอการลงทุนซ่ึงมี
ระยะเวลาไม่เกินกวา่ 10 วนัทาํการ โดยให้คาํนึงถึงประโยชน์ของ 
ผูล้งทุนเป็นสาํคญั 

การนับ concentration limit สาํหรับ
การลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารก่ึง
หนีก่ึ้งทุนของผู้ออกรายใดรายหน่ึง 

 บริษทัสามารถนาํมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ท่ี
ออกใหม่และยงัไม่ปรากฎในงบการเงินมารวมกับ financial 
liability ตามงบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดแ้ต่จะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมี
การเผยแพร่เป็นการทัว่ไป 

การดาํเนินการเม่ือทรัพย์สินท่ีลงทุน
ขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
หรืออายทุรัพย์สินของกองทุนรวม
ตลาดเงินไม่เป็นไปตามท่ีกาํหนด 
โดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพ่ิม 

 แกไ้ขระยะเวลาการจดัส่งรายงานเป็นภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่
วนัเกิดกรณีดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ และในกรณีท่ีไม่
สามารถแก้ไขการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนดให้รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. + ผูดู้แล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักล่าว  

การรายงานกรณีไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตาม
ความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน 
(concentration limit) เป็นเวลา 5 วนั
ทาํการติดต่อกัน 

 กรณีกอง Feeder Fund ท่ีจดัตั้งก่อนวนัท่ี 16 มกราคม 2559 :  
แกไ้ขใหจ้ดัส่งรายงานเฉพาะผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํ
การนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

 

การดาํเนินการเม่ือการลงทุนไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน 

 ขยายระยะเวลาการจดัส่งรายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และผูดู้แล
ผลประโยชน์เป็นภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน 

หลกัเกณฑ์ข้อจาํกัดการถือหน่วย
ลงทุน  (1 ใน 3) 

 แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ความเก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนให้มี
ขอ้ยกเวน้ได้ในกรณีท่ีเป็นบุคคลตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุน 

การชาํระค่ารับซ้ือคืน สับเปล่ียน
หน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

 กรณีบริษทัจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน 
และจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น
อ่ืนแทน บริษทัจดัการจะตอ้งไดรั้บมติพิเศษจากผูถื้อหน่วยลงทุน
จึงจะสามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงินได ้

การจ่ายเงินปันผล 

 

 ยกเลิกการประกาศเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ ์

เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษทั โดยให้เปิดเผยในช่องทางท่ี      

ผูล้งทุนสามารถทราบได้ เช่น เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

จดัการ 
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การแก้ไขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัชี (ต่อ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัที ่1 สิงหาคม 2562 -  31 กรกฎาคม 2563 
 

เร่ืองทีแ่ก้ไข สรุปรายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

การลดและการเพ่ิมค่าธรรมเนียม

หรือ ค่าใช้จ่ายของกองทุน 

 

 กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย : ให้บริษทัจดัการเปิดเผย
อยา่งทัว่ถึงดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม (เช่นเผยแพร่บนเวบ็ไซต)์ ให้ผู ้
ลงทุนทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีมีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใชจ่้าย  

 กรณีเพิม่ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย :  

(1) หากเรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไม่เกินเพดานท่ีระบุในโครงการ ตอ้ง

เปิดเผยล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัทาํการ 

(2) หากเรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไม่เกินกว่า 5% ของเพดานท่ีระบุใน

โครงการ ต้องเปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อน

เปล่ียนแปลง 

(3) หากเรียกเก็บเพ่ิมข้ึนเกินกว่า 5% ของเพดานท่ีระบุใน

โครงการจะตอ้งไดรั้บมติพิเศษจากผูถื้อหน่วยลงทุนก่อน 

28 ตุลาคม 2562 

เป็นตน้ไป 

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน
รวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

 กาํหนดกรอบการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือให้มีความชดัเจน

มากข้ึน โดยแยกเป็นกรณีท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. สามารถให้ความ

เห็นชอบได ้หรือตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมาก หรือมติพิเศษ 

การควบรวมกองทุน 

 

 ปรับปรุงขอ้ความใหก้ระชบัมากข้ึนและเป็นไปตามประกาศของ

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

การเลิกกองทุนรวม  ปรับปรุงขอ้ความเก่ียวกับการดาํเนินการเลิกโครงการสําหรับ

กองทุนรวมฟีดเดอร์และกองทุนรวมหน่วยลงทุนเพ่ือความ

ชดัเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกกองทุน 

การวางทรัพย์  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและ

ไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการจะอา้งอิงท่ีอยูข่องบริษทั

จัดการเป็นภูมิลําเนาในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ เ พ่ือให้

สามารถชาํระบญัชีและดาํเนินการเลิกกองทุนได ้

แก้ไขช่ือผู้ จัดการกองทุนและผู้จัด

จาํหน่ายท่ัวไปของกองทุนหลกั 

 เน่ืองจาก Manulife Asset Management ทัว่โลกไดมี้การปรับเปล่ียน
ช่ือและโลโกม้าเป็น Manulife Investment Management เพ่ือให้
สะทอ้นถึงภาพรวมการดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนทุกประเภทได้
ในแบรนด์เดียวและสามารถส่ือสารกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึง
ลูกคา้ใหเ้ขา้ใจง่ายและชดัเจนมากยิง่ข้ึน โดยแกไ้ข ดงัน้ี 

เดมิ ใหม่ 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั: 

Manulife Asset Management 
(US) LLC 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั: 

Manulife Investment Management 
(US) LLC 

ผูจ้ดัจาํหน่ายทัว่ไป: 

Manulife Asset Management 
International Holdings 
Limited 

ผูจ้ดัจาํหน่ายทัว่ไป: 

Manulife Investment Management 
International Holdings Limited 
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ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (%)                                                                                                                 ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 
 

กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 

MS-HCARE-A 15,020,707.32 12.6388 

MS-HCARE-D 8,816,908.53 10.1850 
  
 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบจากเงนิลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วนัทีจ่ดัตั้งกองทุน 

 
 

ช่ือกองทุน /  

เกณฑ์มาตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อปี 

ตั้งแต่ 

ต้นปี 
3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 

ตั้งแต่จดัตั้งกองทุน 

(18 ส.ค. 57) 

MS-HCARE-A 4.11 -0.03 1.90 9.07 2.82 -0.48 N/A 4.01 

Standard Deviation  

ของกองทุน 
22.21 18.13 23.68 18.55 14.88 14.66 N/A 14.27 

MS-HCARE-D 4.19 0.05 1.98 9.16 2.85 -0.47 N/A 4.01 

Standard Deviation  

ของกองทุน 
22.21 18.12 23.67 18.55 14.88 14.66 N/A 14.27 

เกณฑม์าตรฐาน* 9.90 2.98 7.13 21.49 8.86 4.15 N/A 8.74 

Standard Deviation 

ของเกณฑม์าตรฐาน 
30.51 18.26 32.74 24.34 17.17 15.85 N/A 15.37 

ท่ีมา : Morningstar 

หมายเหตุ: การนาํเสนอผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงเวลาตํ่ากวา่ 1 ปี หา้มแปลงเป็นอตัราเฉล่ียต่อปี (Annualized Return) 

*MSCI World Health Care Index  จดัทาํข้ึนโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดชันีท่ีใชว้ดัในกลุ่มหุ้นขนาด

ใหญ่และขนาดกลาง ซ่ึงอยูใ่นกลุ่ม healthcare ตามมาตรฐานการจดัประเภทอุตสาหกรรมทัว่โลก (GICS®) ในประเทศของตลาด

ท่ีพฒันาแลว้ โดยปรับดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือคาํนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

โปรดทาํความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน  ผลการดาํเนินงานในอดีต/ ผลการ

เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

104.36

108.92

113.67

123.82

129.22

134.87

146.9

153.31

167

 

      

  

                               MS-HCARE-A 
                                    MS-HCARE-D 
                                    MSCI World Health Care Index  
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การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงอาจทาํให้เกิดกาํไรหรือขาดทุนจากอัตรา

แลกเปล่ียนและอาจได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือตํา่กว่ามลูค่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัซ่ึงลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเส่ียงและ

ความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมท่ัวไปท่ีมีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม  

  

ประวตัจ่ิายเงนิปันผล (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล MS-HCARE-D) 
 

คร้ังที ่ วนัทีปิ่ดสมุดทะเบียน (XD) วนัทีจ่่ายเงนิปันผล อตัราเงนิปันผล (บาท/หน่วย) 

1 15 ม.ค. 58 23 ม.ค. 58 0.70 

2 17 เม.ย. 58 24 เม.ย. 58 0.35 

3 15 ก.ค. 58 22 ก.ค. 58 0.70 

4 15 ธ.ค. 58 22 ธ.ค. 58 0.15 

5 14 ธ.ค. 61 21 ธ.ค. 61 0.15 

6 15 มิ.ย. 63 22 มิ.ย. 63 0.25 

7 16 ก.ย. 63 22 ก.ย. 63 0.25 

รวมเงนิปันผล 2.55 
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ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัที ่1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม*  จาํนวนเงนิ   ร้อยละของมูลค่า  

 (Fund's direct expenses)   (พนับาท)   ทรัพย์สินสุทธิ  

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee)                         661.51                            1.8725  

 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์(trustee fee)                              20.79                            0.0589  

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)                              26.46                            0.0750  

 ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee)       ไม่มี   ไม่มี  

 ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(trading costs)  -   -  

 ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขาย     

•     ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  -   -  

•     ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  -   -  

ค่าตรวจสอบบญัชี (audit fee)                             90.37                            0.2560 

ค่าประกาศหนงัสือพิมพ ์/ ประกาศ NAV 0.29 0.0008 

ค่าจดัทาํ จดัพิมพร์ายงานประจาํปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ                               0.06                            0.0002  

ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร                               3.43                            0.0097  

ค่าธรรมเนียมธนาคาร                               2.62                            0.0074  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **                        805.53                            2.2805  

     *        ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดร้วมภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้ 

    **  ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 

 

ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัที ่1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 
- ไม่มี - 

 

หมายเหตุ: กรณีกองทุน Feeder Fund บริษทัจดัการจะซ้ือหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัสอดคลอ้งกบัการซ้ือหรือ      

ไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผูล้งทุน 
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การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อืน่ใดทีม่ใิช่ดอกผล 

หรือผลประโยชน์ทัว่ไปทีเ่กดิจากการลงทุน 

 

กองทุนน้ีไม่มีการรับค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ดอกผลหรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทุน 

 

 

รายละเอยีดการลงทุน การกู้ยมืเงนิและการก่อภาระผูกพนั 

รายละเอยีดการลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 

ช่ือหลกัทรัพย์ จาํนวนหน่วย มูลค่าตามราคาตลาด ร้อยละของ 

  (พนัหน่วย) (พนับาท) NAV 

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อ 

หน่วยลงทุน 

      

     ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน       

               Manulife Global Fund-Healthcare Fund (Class AA) 304.18 22,487.65 94.34 

เงนิฝากออมทรัพย์       

          ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) กรุงเทพฯ   1,457.01 6.11 

สินทรัพย์อืน่ และหนีสิ้นอืน่       

          สินทรัพยอ่ื์น   26.77 0.11 

          หน้ีสินอ่ืน   133.81 0.56 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 304.18 23,837.62 100.00 
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รายงานช่ือบุคคลทีเ่กีย่วข้องและข้อมูลการทาํธุรกรรมทีเ่กีย่วข้องกบักองทุน (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2563) 
 

1. รายช่ือบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนรวม มรีายละเอยีดดงันี ้

 

2.  ข้อมูลการทาํธุรกรรมทีเ่กีย่วข้องกบักองทุน 
 

-ไม่มี - 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรงหรือท่ี 

เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการท่ี www.manulife-asset.co.th  
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

ระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

-ไม่มี - 
 

รายงานการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
 

ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ไม่พบวา่กองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหน่ึงไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน 

 

รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 
 

-ไม่มี- 

 
รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

 

ช่ือ-นามสุกล ช่ือกองทุนทีอ่ยู่ภายใต้การบริหารจดัการ 

นางสาวจินตนา เมฆินทรางกรู 

นายวสุ สุทธิพงษช์ยั 
• กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ 

Manulife Investment Management (US) LLC  

 
• Manulife Global Fund - Healthcare Fund  (Share Class AA) ซ่ึงเป็นกองทุน

หลกัของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ 

 

 

ลาํดบัที ่ 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/
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Investment Objective Calendar Year Performance (%)
2019 2018 2017 2016

Healthcare Fund 17.87 -2.14 15.53 -7.31

MSCI World/Health Care Index 23.24 2.51 19.80 -6.81

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

Healthcare Fund 1.31 9.04 20.28 16.03

Cumulative Performance Chart Since Launch

Fund Information
Investment Manager Manulife Investment Management (US) LLC
Launch Date (YYYY/MM/DD) 2008/06/27
Launch Price US$ 1.00
Fund Currency USD
Fund Size US$ 306.75 Million
Initial Sales Charge Up to 5% of subscription amount
Redemption Charge Nil
Switiching Charge Up to 1% of total redemption amount
Management Fee 1.75% per annum of the NAV
Performance Fee Nil      MGF HCARE Fund (Share Class AA) 
Minimum Investment HKD20,000       MSCI World/Health Care Index
Minimum Subsequent HKD1,000 Source: Morningstar, NAV to NAV, USD, dividends reinvested, as of 31/07/2020.
NAV Per Share US$ 2.3680
ISIN LU0357321016 Top 10 Holdings (%)
Bloomberg Ticker MGFHEAL:LX AstraZeneca PLC

Roche Holding AG
Eli Lilly and Company
Abbott Laboratories
Johnson & Johnson
UnitedHealth Group Incorporated
Sanofi
Gilead Sciences, Inc.
Merck & Co., Inc.
Alexion Pharmaceuticals, Inc.

Information as of 31/07/2020 Information as of 31/07/2020

Market Breakdown Sector Allocation

Information as of 31/07/2020

ข้อมูลกองทุนหลัก

4.11%

6.41%

4.82%
5.26%
5.42%
5.56%
6.30%

Fund /Benchmark (USD) 2015

1.30

Manulife Global Fund

July 2020

Portfolio Breakdown

3.39%
3.78%

3.23%

6.60

Fund /Benchmark (USD)

MSCI World/Health Care 
Index

Since Launch
136.80

5.57 19.87 37.69 38.49 250.47

Healthcare Fund  
(Share Class AA) 

This Fund aims to provide medium to long term capital growth for those who 
hold a long term investment view and who are prepared to accept significant 
fluctuations in the value of their investments in order to achieve long term 
returns. It is intended that the investments will be made on a diversified basis. 
The underlying investment portfolio will mainly consist of equity and equity 
related securities of companies in health care and related industries globally and 
which are listed on any stock exchange. This Fund may invest in companies which 
derive a significant portion of their earnings from medical and pharmaceutical 
products and services. The remaining assets of this Fund may include bonds and 
deposits. This Fund will invest at least 80% of its net assets in equity and equity 
related securities of health sciences companies. These companies will derive more 
than half of their revenues from health care-related business activities or commit 
more than half of their assets to these activities. Such equity and equity related 
securities include common stocks, preferred stocks and depositary receipts. 

Source: Manulife Investment Management (US) LLC. ©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 sector, which may involve concentration, volatility, political ans regulatory 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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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ 

รายงาน และ งบการเงิน 

31 กรกฎาคม 2563 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (กองทุนฯ)             

ซ่ึงประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 งบกาํไรขาดทุน   

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ผลการดาํเนินงาน                               

การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสดและขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุด                  

วนัเดียวกนัของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น                         

วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็น            

อิสระจากกองทุนฯตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี                                  

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ี

ระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็น

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารของกองทุนฯมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารของกองทุนฯพิจารณาวา่

จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารของกองทุนฯรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักลา่ว และการใชเ้กณฑ ์

การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารของกองทุนฯมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนฯหรือ              

หยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคอืความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                 

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน                

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก              

การทจุริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                  

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ          

การควบคุมภายในของกองทุนฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารของกองทุนฯใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารของกองทุนฯจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารของ

กองทุนฯ และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบั

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกองทุนฯใน

การดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่

กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนฯตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม ่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารของกองทุนฯในเร่ืองต่าง ๆ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุม

ภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 

 

 

ณริศรา ไชยสุวรรณ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4812 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 16 ตุลาคม 2563 



กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ

งบดุล

ณ วันที� 31 กรกฎาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม

   (ราคาทุน 31 กรกฎาคม 2563: 19,718,965 บาท และ 

   ราคาทุน 31 กรกฎาคม 2562:  41,856,188 บาท) 10 22,487,655              43,190,197              

เงินฝากธนาคาร 7 1,457,006                1,735,324                

ลูกหนี�เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ 10 26,708                     52,622                     

ลูกหนี�จากดอกเบี�ย 64 152 

สินทรัพย์อื�น - 62 

รวมสินทรัพย์ 23,971,433              44,978,357              

หนี�สิน

เจ้าหนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 516 130,609                   

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10 132,648                   166,659                   

หนี�สินอื�น 653 2,087 

รวมหนี�สิน 133,817                   299,355                   

สินทรัพย์สุทธิ 23,837,616              44,679,002              

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนจดทะเบียน

   หน่วยลงทุน 160,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 1,600,000,000         1,600,000,000         

ทุนที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

   หน่วยลงทุน 2,054,119.4202 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

   (31 กรกฎาคม 2562: 4,209,830.9363 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) 10 20,541,194              42,098,309              

กําไรสะสม (ขาดทุน) 8 2,862,976                (332,347)                  

บัญชีปรับสมดุล 433,446                   2,913,040                

สินทรัพย์สุทธิ 23,837,616              44,679,002              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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งบดุล (ต่อ)

ณ วันที� 31 กรกฎาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)

ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

   ชนิดสะสมมูลค่า (MS-HCARE-A) 12.6388 11.5855

   ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D) 10.1850 9.5728

จํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายแล้วทั�งหมด (หน่วย)

ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

   ชนิดสะสมมูลค่า (MS-HCARE-A) 1,188,451.1793 2,175,633.9393

   ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D) 865,668.2409 2,034,166.9970

2,054,119.4202 4,209,800.9363

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที� 31 กรกฎาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

 (บาท)  (บาท) (ร้อยละ)  (บาท)  (บาท) (ร้อยละ)

หน่วยลงทุน

Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Class AA)

จํานวน 304,179.2390 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 

   2.3680 ดอลลาร์สหรัฐฯ รวมเป็นเงิน 720,296 ดอลลาร์สหรัฐฯ

   (31 กรกฎาคม 2562: 646,239.0240 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 2.1716 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 รวมเป็นเงิน 1,403,373 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 19,718,965       22,487,655       100.00              41,856,188       43,190,197       100.00              

รวมหน่วยลงทุน 19,718,965       22,487,655       100.00              41,856,188       43,190,197       100.00              

รวมเงินลงทุน 19,718,965       22,487,655       100.00              41,856,188       43,190,197       100.00              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2563 2562
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 กรกฎาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ 10 442,110                 886,731                 

รายได้ดอกเบี�ย 1,422                    3,920                    

รวมรายได้ 443,532                 890,651                 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 6.1, 10 661,507                 1,326,298              

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 6.1 20,790                   41,684                   

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6.1 26,460                   53,052                   

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 6.2 96,768                   162,079                 

รวมค่าใช้จ่าย 805,525                 1,583,113              

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (361,993)               (692,462)               

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

รายการกําไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 4,587,279              3,208,467              

รายการขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (1,088,064)            (2,137,365)            

รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน (2,223,706)            (2,700,514)            

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน 2,522,744              (1,885,320)            

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที�เกิดขึ�นและที�ยังไม่เกิดขึ�น 3,798,253              (3,514,732)            

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 3,436,260              (4,207,194)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 กรกฎาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (361,993)               (692,462)               

รายการกําไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 4,587,279              3,208,467              

รายการขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (1,088,064)            (2,137,365)            

รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน (2,223,706)            (2,700,514)            

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน 2,522,744              (1,885,320)            

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 3,436,260              (4,207,194)            

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ของทุนที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนที�ขายในระหว่างปี

   MS-HCARE-A จํานวน 51,722.9855 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

      (2562: 30,695.9288 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) 517,230                 306,959                 

   MS-HCARE-D จํานวน 931.4542 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

      (2562: 44,597.0786 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) 9,315                    445,970                 

หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหว่างปี

   MS-HCARE-A จํานวน 1,038,935.7455 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

      (2562: 2,977,318.4262 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) (10,389,358)          (29,773,184)          

   MS-HCARE-D จํานวน 1,169,430.2103 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

      (2562: 1,031,884.9158 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) (11,694,302)          (10,318,849)          

หน่วยลงทุนที�ลดลงสุทธิในระหว่างปี

   MS-HCARE-A จํานวน 987,212.7600 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

      (2562: 2,946,622.4974 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) (9,872,128)            (29,466,225)          

   MS-HCARE-D จํานวน 1,168,498.7561 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

      (2562: 987,287.8372 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) (11,684,987)          (9,872,879)            

แบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 9 (240,937)               (302,871)               

การเปลี�ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล (2,479,594)            (3,863,531)            

การลดลงสุทธิของทุนที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (24,277,646)          (43,505,506)          

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (20,841,386)          (47,712,700)          

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 44,679,002            92,391,702            

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 23,837,616            44,679,002            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 กรกฎาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 3,436,260              (4,207,194)            

ปรับกระทบรายการเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

   ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

      การซื�อเงินลงทุน - - 

      การขายเงินลงทุน 24,968,820            42,013,415            

      การขายเงินลงทุนสุทธิ 24,968,820            42,013,415            

      ลูกหนี�จากการขายหน่วยลงทุนลดลง - 6,896 

      ลูกหนี�เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการลดลง 25,914                   47,771 

      ลูกหนี�จากดอกเบี�ยลดลง 88 258 

      สินทรัพย์อื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง 62 (62) 

      เจ้าหนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุนเพิ�มขึ�น (ลดลง) (130,093)               129,871                 

      ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง (34,011)                 (91,362)                 

      หนี�สินอื�นลดลง (1,434)                   (2,200)                   

      รายการกําไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (4,587,279)            (3,208,467)            

      รายการขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 1,088,064              2,137,365              

      รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน 2,223,706              2,700,514              

      รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน (2,522,744)            1,885,320              

      รายได้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ (468,025)               (934,501)               

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 23,999,328            40,477,624            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุน 637,749                 806,417                 

การรับซื�อคืนหน่วยลงทุน (24,674,458)          (44,009,052)          

แบ่งปันส่วนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 9 (240,937)               (302,871)               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (24,277,646)          (43,505,506)          

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (278,318)               (3,027,882)            

เงินฝากธนาคารต้นปี 1,735,324              4,763,206              

เงินฝากธนาคารปลายปี 7 1,457,006              1,735,324              

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

   เงินลงทุนเพิ�มขึ�นจากการรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ 468,025                 934,501                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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(หน่วย: บาท)

MS-HCARE-A MS-HCARE-D MS-HCARE-A MS-HCARE-D MS-HCARE-A MS-HCARE-D MS-HCARE-A MS-HCARE-D MS-HCARE-A MS-HCARE-D

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นป/ีงวด 11.59                9.57                 12.07                10.12                11.62                9.75                 12.00                10.07                12.95                11.02                

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน 

   ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ
(1) (0.11)                (0.09)                (0.08)                (0.07)                (0.14)                (0.12)                (0.10)                (0.08)                (0.09)                (0.07)                

   รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
(1) 1.40                 1.16                 0.37                 0.31                 0.26                 0.22                 (0.03)                (0.03)                (0.25)                (0.21)                

   รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
(1) (0.33)                (0.28)                (0.24)                (0.20)                0.45                 0.38                 0.15                 0.13                 (0.53)                (0.45)                

   รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน
(1) (0.68)                (0.56)                (0.31)                (0.26)                (0.23)                (0.20)                0.03                 0.03                 0.20                 0.17                 

   รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน
(1) 0.77                 0.64                 (0.22)                (0.18)                0.11                 0.09                 (0.43)                (0.37)                (0.28)                (0.24)                

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากกิจกรรมลงทุนทั�งสิ�น 1.05                 0.87                 (0.48)                (0.40)                0.45                 0.37                 (0.38)                (0.32)                (0.95)                (0.80)                

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) - (0.25) - (0.15) -                       -                       -                       -                       - (0.15) 

มูลค่าหน่วยลงทุนที�ขายครั�งแรก - - - - -                       -                       -                       -                       - -

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายป/ีงวด 12.64                10.19                11.59                9.57                 12.07                10.12                11.62                9.75                 12.00                10.07                

อัตราส่วนของการเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างงวด (%) 9.74                 (5.94)                3.16

อัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�สําคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (บาท)

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%)

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%)

อัตราส่วนของกําไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ�นและยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%)

อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของการซื�อขายเงินลงทุนในระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%)
(3)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (บาท)

ข้อมูลเพิ�มเติม

(1)
ข้อมูลต่อหน่วยที�รายงานคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนที�ขายและรับซื�อคืนถัวเฉลี�ยระหว่างปี ซึ�งอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี�ยนแปลงโดยรวมของรายการ กําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในระหว่างปีเนื�องจากมูลค่าของรายการซื�อขายหน่วยลงทุนมีความผันผวนของราคาในระหว่างปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

135.32  

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ

ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญ

255925612562

2559

23,837,616 

1.26 1.24 

(9.17) (4.96) 

(3.77) 

4.18 

1.26 

2561

2560

2560

44,679,002 115,109,349

(2.21) 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  31 กรกฎาคม 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  31 กรกฎาคม 

2563

2562

(2.28) (2.28) 

2563

(2.23) 

92,391,702 

(10.07) 

(3)
จํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของการซื�อขายเงินลงทุนคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักด้วยมูลค่าเงินลงทุนแต่ละประเภทคงเหลือ ณ วันสิ�นงวด โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั�วสัญญาใช้เงินและต้องเป็นรายการซื�อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง

1.26 

145,469,155 

70,887,569

(2)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ได้แก่ เงินปันผลต่อหน่วย ซึ�งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันที�ปิดสมุดทะเบียน เนื�องจากเป็นวันที�ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับปันผล

199,851,847 98,452,932

(2.14) 

35,297,743

1.25 

1.20 

21.54 

ดังนั�น การซื�อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื�อคืนจึงไม่ต้องนํามารวมคํานวณ

123,162,867

27.69 70.74 59.27 

10.76 
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2563  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลกองทุนฯ 

 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนในกองทุนรวม

ต่างประเทศ (Feeder Fund) กองทุนฯเป็นกองทุนประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่มีกาํหนดระยะเวลา

ส้ินสุดของกองทุนฯ โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า (ช่ือย่อ: MS-

HCARE-A) และ ชนิดจ่ายเงินปันผล (ช่ือย่อ: MS-HCARE-D) กองทุนฯไดจ้ดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็น

กองทุนรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2557 

โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 1,600 ลา้นบาท  

กองทุนฯมีนโยบายการลงทุนท่ีเนน้การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั (Master fund) ซ่ึงเป็นกองทุน

รวมต่างประเทศท่ีมีช่ือวา่ “Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Class AA)” โดยกองทุนฯจะลงทุนใน

หน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าวข้างต้นโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนฯ สําหรับการลงทุนในส่วนท่ีเหลือจะถูกนาํไปลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสาร           

แห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากในประเทศท่ีมีอายขุองตราสารหรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงินไม่เกินหน่ึงปี  

ขอ้มูลท่ีสาํคญัของกองทุนหลกัมีดงัต่อไปน้ี  

 ช่ือกองทุนหลกั : Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Class AA) 

 สถานท่ีจดทะเบียน : ประเทศลกัเซมเบิร์ก 

 สกุลเงิน :  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 บริษทัจดัการ : Manulife Investment Management (US) LLC 

 นโยบายการลงทุน : กองทุนหลกัมีวตัถุประสงค์ท่ีจะสร้างเงินลงทุนให้เติบโตในระยะปานกลางถึง

ระยะยาวสําหรับผูท่ี้สามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผนัผวนอย่างมี

นัยสําคญัของมูลค่าการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนในระยะยาวได้ กองทุนหลัก

มุ่งหวงัท่ีจะกระจายการลงทุน โดยพอร์ตการลงทุนจะประกอบดว้ยการลงทุน           

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นของบริษทัในกลุ่ม Health Care และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง            

ทัว่โลก ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีกองทุนหลกัอาจลงทุนในบริษทั            

ท่ีมีรายได้อย่างมีนัยสําคญัจากบริษทัท่ีผลิตและให้บริการด้านการแพทย์และ 

เภสัชกรรม โดยทรัพย์สินส่วนท่ีเหลือของกองทุนหลักอาจลงทุนในพนัธบตัร             

เงินฝาก และเงินลงทุนประเภทอ่ืน ๆ  
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 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ Manulife Global Fund - Healthcare Fund               

(Class AA) มีจาํนวนเท่ากบั 306.75 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 273.59 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั               

โดยมูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในส่วนของกองทุนฯ ในกองทุนหลกัดงักล่าวคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.23 และ             

ร้อยละ 0.51 ตามลาํดบัของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนดงักล่าว 

          ทั้งน้ี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (FX Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนในบางขณะ 

โดยข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

 กองทุนฯบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“บริษทัจดัการฯ”) โดย

มีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จาํกดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ เป็นบุคคลธรรมดาจาํนวน 2 ราย ซ่ึงถือ

หน่วยลงทุนของกองทุนฯ คิดเป็นอตัราร้อยละ 16.34 และ 12.67 ของทุนท่ีจาํหน่ายแลว้  

1.2     การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีปัจจุบนัได้ขยายวงกวา้งข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมทัว่โลก ทาํให้ราคาหุ้นทัว่โลกผนัผวนและกดดนั

ใหต้ลาดหุน้ทัว่โลกเคล่ือนไหวในแดนลบ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบ

ต่อการปรับลดของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนฯ ฝ่ายบริหารของกองทุนฯไดติ้ดตามความคืบหนา้ของ

สถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ และอาจ

ตอ้งปรับเปล่ียนแผนการลงทุนและการบริหารงานเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณผลกระทบ ซ่ึงตอ้งมีการ

ประมาณการอยา่งต่อเน่ือง หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

 งบการเงินฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547                 

และจดัทาํข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสําหรับ

กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี กองทุนฯได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงิน

ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่

มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกองทุนฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ี

เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

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 สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ี

อยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับการ

รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ

แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ

กาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา

ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกองทุนฯ  
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3.2     มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน

เพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย

ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร

ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ

เก่ียวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการ

บญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ในปัจจุบนั 

รวมถึงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ืองการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนถูก

ยกเลิกไป ทั้งน้ี รูปแบบการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของงบการเงินของกองทุนฯในปัจจุบนั

อา้งอิงหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 
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ปัจจุบนั ผูบ้ริหารกองทุนฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐาน

กลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

การประกาศใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดใ้ห้

ความเห็นชอบ แนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ท่ีจดัทาํโดยสมาคม

บริษทัจดัการลงทุน และให้ถือปฏิบติักับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี           

1 มกราคม 2563  

ปัจจุบนัผูบ้ริหารกองทุนฯอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํแนวปฏิบติั

ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ

แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับ

สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลกัการเช่นเดียวกนั

กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ผูบ้ริหารกองทุนฯเช่ือวา่มาตรฐานฉบบัน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี 

4. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

4.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

  รายไดเ้งินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

  รายไดด้อกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

  กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน 

        ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.2  การวดัค่าเงินลงทุน 

  เงินลงทุนจะรับรู้เม่ือวนัเร่ิมแรกเป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนฯมีสิทธิใน

เงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทุนฯ

จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนจะวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยกาํไรหรือขาดทุน

จากการวดัค่าเงินลงทุนถือเป็นกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนท่ี

จาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

  เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยเทียบเคียงกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของ            

หน่วยลงทุนของกองทุนหลกัท่ีกองทุนฯไดล้งทุน ณ วนัท่ีวดัมูลค่าเงินลงทุน  

4.3  รายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 

  กองทุนฯแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดเป็นเงินบาท โดยใช ้                

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ 

วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัระหวา่งธนาคารท่ี

ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัดงักล่าว และในกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ไดป้ระกาศ

อตัราแลกเปล่ียนในวนัดงักล่าว กองทุนฯจะพิจารณาใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีประกาศโดยธนาคารพาณิชยห์รือ

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีใช้อา้งอิงอย่างเป็นทางการในการแปลงค่า ทั้งน้ีตอ้งท่ีได้รับความเห็นชอบจากผูดู้แล

ผลประโยชน์ก่อนทุกคร้ัง 

  กาํไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนได้แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของรายการกาํไรหรือขาดทุนจาก           

การลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึนซ่ึงไดแ้สดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 

4.4  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนไดเ้สียของกองทุนฯ

ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มหรือฝ่ายบริหาร   

ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีรับผดิชอบในการจดัการกองทุนฯหรือมีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายหรือตดัสินใจเพื่อให้

กองทุนฯบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ทั้งน้ี รวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 

  นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนฯ 

หรืออยูภ่ายใตอ้าํนาจควบคุมของกองทุนฯ หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัของกองทุนฯ หรืออยูภ่ายใต้

อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของกองทุนฯ 
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4.5  บัญชีปรับสมดุล 

 ส่วนหน่ึงของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหน่วยลงทุนซ่ึงเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของกาํไรสะสมท่ียงั

ไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัท่ีเกิดรายการถูกบนัทึกใน “บญัชีปรับสมดุล” 

4.6 ภาษีเงินได้ 

กองทุนฯเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเฉพาะเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา (40) (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรใน

อตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 

4.7 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของ

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรม

แบบเกิดข้ึนประจาํ 
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5.  การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัจดัการฯอาจจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ี

เกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้

6. ค่าใช้จ่าย 

6.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ประเภทค่าธรรมเนียม อตัราร้อยละของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนฯ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินอตัราร้อยละ 1.75 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินอตัราร้อยละ 0.06 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินอตัราร้อยละ 0.10 ต่อปี 

 บริษทัจดัการฯจะคาํนวณค่าธรรมเนียมข้างตน้ทุกวนัท่ีมีการคาํนวณมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ โดยใช้มูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิในแต่ละวนัเป็นฐานในการคาํนวณค่าธรรมเนียมรายวนั แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนฯเป็นราย

เดือน ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

6.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 

 (1) ค่าใชจ่้ายเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ซ่ึงบริษทัจดัการฯจะดาํเนินการเรียก

เก็บค่าใชจ่้ายดงักล่าวตามท่ีจ่ายจริงจากกองทุนฯ โดยทางบญัชีจะตดัเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนฯเฉล่ีย

เท่ากนัเป็นรายวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในการจดัทาํ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้าน

การตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการจดัสัมมนาแนะนาํกองทุนฯ ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายดงักล่าว

รวมกันไม่เกินอตัราร้อยละ 1.0 ของจาํนวนเงินกองทุนฯท่ีจัดตั้ งได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท และ

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนฯ 

 (2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนฯซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนฯเม่ือมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนตามจ่าย

จริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯเฉล่ียเท่ากนัเป็นรายวนัตามระยะเวลาท่ีจะ

ไดรั้บประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นหรือในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใช้จ่ายดงักล่าว เช่น ค่าใช้จ่าย

ดา้นโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากร เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรวมกนัไม่เกินอตัราร้อยละ 1.0 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนฯ 
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6.3     รายได้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ 

        กองทุน Manulife Global Fund-Healthcare Fund  (Class AA) จะคืนค่าธรรมเนียมการจดัการให้แก่กองทุนฯ 

ในอตัราร้อยละ 1.320 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก ทั้งน้ี การคืนค่าธรรมเนียมดงักล่าวอาจ

ปรับเปล่ียนไดต้ามการเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนหลกั 

7. เงินฝากธนาคาร 

(หน่วย: บาท) 

ธนาคาร ประเภทเงินฝาก สกลุเงิน เงินตน้  

อตัราดอกเบ้ีย               

(% ต่อปี) 

   31 กรกฎาคม 31 กรกฎาคม  

   2563 2562 2563 2562 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

(ไทย) จาํกดั (มหาชน) ออมทรัพย ์ บาท 1,457,006 1,735,324 0.05 0.10 

รวม   1,457,006 1,735,324   

8. กาํไรสะสม 

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 

 2563 2562 

   

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (5,837,568) (5,145,106) 

กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 5,216,980 2,008,513 

กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 5,569,377 7,706,742 

กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนสะสม 2,003,960 4,704,474 

ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนสะสม (4,235,369) (2,350,049) 

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสะสม (3,049,727) (2,746,856) 

กาํไรสะสมตน้ปี (332,347) 4,177,718 

บวก: การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 

 ในระหวา่งปี 3,436,260 (4,207,194) 

หกั: การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (240,937) (302,871) 

กาํไรสะสม (ขาดทุน) ปลายปี 2,862,976 (332,347) 
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9. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: บาท) 

วนัท่ีอนุมติัจ่ายเงินปันผล จาํนวนเงินปันผล อตัราเงินปันผลจ่ายต่อหน่วย 

   

19 มิถุนายน 2563 240,937 0.25 

รวมเงินปันผลจ่ายสาํหรับปี 2563 240,937 0.25 

   

20 ธนัวาคม 2561 302,871 0.15 

รวมเงินปันผลจ่ายสาํหรับปี 2562 302,871 0.15 

10. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี กองทุนฯมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม  

 2563 2562 นโยบายการกาํหนดราคา 

Manulife Global Fund - Healthcare Fund 

(Class AA) 

   

รายไดเ้งินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ 442,110 886,731 อตัราร้อยละ 1.32 ต่อปีของมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน

ท่ีลงทุนถวัเฉล่ีย  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน แมนูไลฟ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  661,507 1,326,298 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน

และท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6.1 
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 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมียอดคงคา้งท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 31 กรกฎาคม  

 2563 2562 

Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Class AA)   

เงินลงทุน (ตามมลูค่ายติุธรรม) 22,487,655 43,190,197 

ลกูหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ 26,708 52,622 

บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย (1) 39,804 71,549 

(1)  แสดงรวมอยู่ใน “ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย” ในงบดุล   

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯมีดงัน้ี 

(หน่วย: หน่วย) 

 31 กรกฎาคม  

 2563 2562 

   

บริษทั แมนูไลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 193,535.5122 315,030.9319 

11. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน  

24,968,820 บาท และจาํนวนเงิน 42,013,415 บาท ตามลาํดบั โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 70.74 และร้อยละ 

59.27 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี ตามลาํดบั 
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12. เคร่ืองมือทางการเงิน 

12.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของกองทุนฯประกอบด้วย เงินลงทุน เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีเงินรับคืน

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย และเจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯมีความเส่ียง

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงในแต่ละดา้นดงัน้ี 

 ความเส่ียงจากกองทุนหลกั  

  กองทุนฯไดล้งทุนในกองทุน Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Class AA) ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งข้ึน

ในประเทศลักเซมเบิร์ก กองทุนฯอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ขอ้กาํหนด 

กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ เช่น นโยบายทางการเงินเร่ืองขอ้จาํกดัของ

การเคล่ือนยา้ยเงินตราต่างประเทศเขา้-ออกโดยเสรี หลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัตั้งกองทุน

รวมท่ีอาจแตกต่างจากหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัตั้งกองทุนรวมของประเทศไทย เป็นตน้ 

นอกจากนั้นแลว้ กองทุน Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Class AA) มีนโยบายเนน้การลงทุน          

ในหุ้นของบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมทางดา้นการดูแลสุขภาพ การแพทยแ์ละเภสัชกรรม

โดยเฉพาะทัว่โลก ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวข้ึนอยูก่บัการเติบโตของอุตสาหกรรมดงักล่าวของ

แต่ละประเทศ 

  ความเส่ียงด้านเครดิต 

 กองทุนฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไว้

ในเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนฯมีเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ               

และลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย เป็นตน้ ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจของกองทุนฯ และมีระยะเวลาครบกาํหนดระยะสั้ น 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกองทุนฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 
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 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

 กองทุนฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก

สินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด และ/หรือมีระยะเวลาครบ

กาํหนดระยะสั้น ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกองทุนฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 31 กรกฎาคม 2563 

  อตัราดอกเบ้ีย    

 อตัราดอกเบ้ีย ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 คงท่ี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

     (% ต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินลงทุน - - 22,487,655 22,487,655 - 

เงินฝากธนาคาร - 1,457,006 - 1,457,006 0.05 

ลูกหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียม

การจดัการ - - 26,708 26,708 - 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - - 64 64 - 

 - 1,457,006 22,514,427 23,971,433  

หนี้สินทางการเงิน      

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืน 

 หน่วยลงทุน - - 516 516 - 

 - - 516 516  

  (หน่วย: บาท) 

 31 กรกฎาคม 2562 

  อตัราดอกเบ้ีย    

 อตัราดอกเบ้ีย ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 คงท่ี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

     (% ต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินลงทุน - - 43,190,197 43,190,197 - 

เงินฝากธนาคาร - 1,735,324 - 1,735,324 0.10 

ลูกหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียม

การจดัการ - - 52,622 52,622 - 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - - 152 152 - 

 - 1,735,324 43,242,971 44,978,295  

หนี้สินทางการเงิน      

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืน   

หน่วยลงทุน - - 130,609 130,609 - 

 - - 130,609 130,609  
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 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องคือความเส่ียงท่ีกองทุนฯอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการท่ีกองทุนฯ

ไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและ

ทนัต่อเวลาท่ีกองทุนฯจะตอ้งนาํไปชาํระภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบกาํหนด 

วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบดุล ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

        (หน่วย: บาท) 

 31 กรกฎาคม 2563 

 ไม่ไดก้าํหนด ระยะเวลาครบกาํหนด  

 ระยะเวลา เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินลงทุน 22,487,655 - - 22,487,655 

เงินฝากธนาคาร - 1,457,006 - 1,457,006 

ลูกหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ - - 26,708 26,708 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - - 64 64 

 22,487,655 1,457,006 26,772 23,971,433 

หนีสิ้นทางการเงนิ     

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - - 516 516 

 - - 516 516 

(หน่วย: บาท) 

 31 กรกฎาคม 2562 

 ไม่ไดก้าํหนด ระยะเวลาครบกาํหนด  

 ระยะเวลา เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินลงทุน 43,190,197 - - 43,190,197 

เงินฝากธนาคาร - 1,735,324 - 1,735,324 

ลูกหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ - - 52,622 52,622 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - - 152 152 

 43,190,197 1,735,324 52,714 44,978,295 

หนีสิ้นทางการเงนิ     

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - - 130,609 130,609 

 - - 130,609 130,609 
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ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 เน่ืองจากกองทุนฯมีนโยบายท่ีเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ราคาหน่วยลงทุนท่ี

กองทุนฯไดล้งทุนไวจึ้งอยูใ่นรูปของสกุลเงินต่างประเทศ ดงันั้นความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจึงอาจมี

ผลต่อการดาํเนินงานของกองทุนฯ โดยเฉพาะเม่ือมีการวดัค่าเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินบาท 

  ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจาก

กองทุนฯมียอดคงเหลือของเงินลงทุน ซ่ึงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จํานวนเงิน  720,296 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา และ 1,403,373 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั โดยท่ีกองทุนฯไม่ได้มีการป้องกนัความ

เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนแต่อยา่งใด 

 อตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้ในการแปลงค่าเงินลงทุนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563        

และ 2562 คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากบั 31.220 บาท และ 30.776 บาท ตามลาํดบั 

12.2 ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่ของกองทุนฯเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรม

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4.2 และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบ

กาํหนดระยะสั้น ดงันั้น กองทุนฯเช่ือวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวแสดง

มูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและเปิดเผยมูลค่า

ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: บาท) 

 31 กรกฎาคม 2563 

 มลูค่ายติุธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุน - 22,487,655 - 22,487,655 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินฝากธนาคาร 1,457,006 - - 1,457,006 

ลกูหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ  - 26,708 - 26,708 

ลกูหน้ีจากดอกเบ้ีย - 64 - 64 

หนีสิ้นทางการเงนิที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - 516 - 516 
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(หน่วย: บาท) 

 31 กรกฎาคม 2562 

 มลูค่ายติุธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุน - 43,190,197 - 43,190,197 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินฝากธนาคาร 1,735,324 - - 1,735,324 

ลกูหน้ีเงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจดัการ  - 52,622 - 52,622 

ลกูหน้ีจากดอกเบ้ีย - 152 - 152 

หนีสิ้นทางการเงนิที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - 130,609 - 130,609 

ในระหวา่งปี กองทุนฯไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

13. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของกองทุนฯ คือ การจดัให้มีโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม

เพื่อใหส้ามารถใหผ้ลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขการจดัตั้งกองทุนฯ 

14. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัจดัการฯเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 
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