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สาส์ นจากบริษัทจัดการ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษทั ”) ขอนําส่ งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์
เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (MS-HCARE) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563
บริ ษทั ประกอบธุ ร กิ จจัดการกองทุ น รวม และธุ รกิ จ จัดการกองทุ นส่ ว นบุ คคล โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั มี มูลค่ า
ทรัพย์สินสุ ทธิ ภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้ น 6,058,818,312.33 บาท* (ยังรวมมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนเปิ ด แมนู ไลฟ์ ก้าว
กระโดด (MN-DYNAMIC))*
ปั จจุบนั บริ ษทั มีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 16 กองทุน* ประกอบด้วย
กองทุนรวมทีล่ งทุนในต่ างประเทศ 10 กองทุน คือ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อิเมอร์ จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อินเดีย เอฟไอเอฟ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็ อพเพอร์ต้ ี รี ท

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ยูโรเปี้ ยน โกรท เอฟไอเอฟ

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวไกล

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควิต้ ี พลัส เอฟไอเอฟ

กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน คือ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิต้ ี
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อิควิต้ ี ปั นผล
กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน คือ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์เก็ต
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่ งเป็ น 3 ชนิดหน่ วยลงทุน คือ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ หุ น
้ ระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ หุ น
้ ระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ หุ น
้ ระยะยาว ชนิดเพื่อการออม
และกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) 2 กองทุน คือ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ ี เพื่อการเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็ นผูบ้ ริ หารเงินลงทุนของท่าน โดยบริ ษทั จะพิจารณาการลงทุน
อย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดที่ จะเกิ ดแก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนทุ กท่ าน ทั้งนี้ บริ ษทั ยังคงมุ่งมัน่ ที่ จะนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ และปรับปรุ งคุณภาพการขายและการบริ การ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
กรุ งเทพฯ : ตุลาคม 2563
_____________________________
หมายเหตุ: *กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด (MN-DYNAMIC) เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน เนื่องจากมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนลดลง
เหลือน้อยกว่า 35 ราย จึงได้ประกาศยุติการรับคําสัง่ ซื้อและคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนั ที่ 8 กันยายน 2563
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ประวัตบิ ริษัท

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
2549 ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 100 ล้านบาท โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมและ
กองทุนส่ วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง ซึ่ งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ได้ จดทะเบียนเพิ่มทุน 7 ครั้ง ดังนี้








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

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

นายไมเคิล พาร์คเกอร์
นายเจียนอานี่ เฟี ยคโก้
นายไมเคิล รี ด
นางสาวชัชฎดา เอกะหิ ตานนท์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

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

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริ หารช่องทางจัดจําหน่าย
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายกฎหมายและกํากับดูแลกิจการ
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายตราสารหนี้
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ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ มตลาด
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟมีมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อยูท่ ี่ 23.84 ล้านบาท โดย
แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน MS-HCARE-A จํานวน 15.02 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.6388 บาท และ
MS-HCARE-D จํานวน 8.82 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ต่อหน่วยลงทุน 10.1850 บาท โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
ย้อนหลัง 1 ปี สําหรับชนิดหน่วยลงทุน MS-HCARE-A ที่ 9.07% และ MS-HCARE-D ที่ 9.16% เทียบกับผลตอบแทนของเกณฑ์
มาตรฐาน (ดัชนี MSCI World Health Care Index) อยูท่ ี่ 21.49%
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุ น เมื่ อวัน ที่ 18 สิ งหาคม 2557 กองทุ นได้มีการพิ จารณาจ่ ายเงิ นปั นผลสําหรั บชนิ ด จ่ ายเงิ นปั นผล
(MS-HCARE-D) ให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว 7 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 2.55 บาทต่อหน่วย หรื อคิดเป็ นอัตราปั นผลตอบแทนเท่ากับ 25.50%
ณ สิ้ นเดือนกรกฎาคม 2563 กองทุนหลัก Manulife Global Fund-Healthcare Fund (Share Class AA) ให้น้ าํ หนักการลงทุนใน
ประเทศสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา 68.82% สวิสเซอร์ แลนด์ 9.09% และอังกฤษ 6.69% ส่ วนกลุ่มอุตสาหกรรม
สู งสุ ด 5 อัน ดับ แรก ได้แก่ กลุ่ม เภสัชกรรม (Pharmaceuticals) 38.76% กลุ่ม เทคโนโลยีชีว ภาพ (Biotechnology) 20.23%
กลุ่มเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Health Care Equipment & Supplies) 19.01% กลุ่มจัดหาและให้บริ การทางการแพทย์
(Health Care Providers & Services) 13.68% และกลุ่มเครื่ องมือและบริ การทางชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences Tools & Services)
3.40%
ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้งั แต่ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563
ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับกรณี พิพาททางการค้า การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการที่อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้นเพิ่มสู งกว่าพันธบัตรระยะยาว หรื อ Yield Curve Inversion ซึ่ งสร้างความผันผวนให้กบั ราคาหลักทรัพย์
ทัว่ โลก ราคาหุ ้นในกลุ่ม Health Care และกลุ่มที่มีลกั ษณะ Defensive ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางบวกตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2562
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดื อนตุลาคม หุ ้นในกลุ่ม Health Care เป็ นกลุ่มที่มีผลการดําเนิ นงานดีที่สุดเหนื อกว่าตลาดหุ ้นทัว่ โลกตาม
เกณฑ์การวัดผลการดําเนิ นงานของดัชนี MSCI World Index โดยมีปัจจัยหนุน ได้แก่ ผลกําไรที่แข็งแกร่ งจากบริ ษทั ในหลายกลุ่ม
ย่อ ยมี รายรั บเบื้ อ งต้น และกํา ไรสุ ท ธิ ที่ น่า พอใจเหนื อความคาดหมายของตลาด เช่ น กลุ่ ม จัด หาและให้บริ ก ารทางการแพทย์
(Healthcare Providers & Services) และกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) มีผลการดําเนิ นงานที่ดี สามารถฟื้ นตัวจากภาวะ
ราคาหุน้ ตกตํ่าในช่วงต้นปี
สิ้นเดือนธันวาคม 2562 หุน้ ในกลุ่ม Healthcare ยังคงให้ผลตอบแทนสู งกว่าตลาดหุ ้นทัว่ โลกเล็กน้อย ก่อนจะเปลี่ยนทิศทางเป็ นลบ
เมื่อเข้าสู่เดือนมกราคม 2563 โดยตลาดหุน้ ทัว่ โลกเปิ ดตลาดต้นปี ด้วยความแข็งแกร่ งท่ามกลางความหวังที่สดใส หลังจากที่มีการลง
นามในข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรั ฐฯ กับจี นในรอบแรก อย่างไรก็ตาม ความหวาดกลัวต่อการระบาดของไวรั สโคโรนา
(COVID-19) ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคม ทําให้ราคาหุน้ ทัว่ โลกผันผวนอย่างหนักและกดดันให้ตลาดหุน้ ทัว่ โลกเคลื่อนไหว
ในแดนลบ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ได้ลุกลามไปในหลายประเทศนอกจากจีน โดยบางแห่งมียอด
ผูต้ ิดเชื้อรายใหม่พงุ่ สูงขึ้นอย่างรุ นแรง อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิหร่ าน และอิตาลี ส่ งผลให้มีการเทขายหุ ้นอย่างหนักทัว่ โลก นักลงทุน
หันไปถือสิ นทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงตํ่า ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกต่างต้องดําเนินมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ด้วยการ
ปิ ดประเทศ การจํากัดการเดินทางทัว่ โลก รวมถึงการสั่งห้ามออกนอกบ้านหรื อมาตรการล็อกดาวน์ในบางประเทศ ทําให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทัว่ โลกลดลงอย่างมีนยั สําคัญ ก่อให้เกิดความไม่มนั่ ใจเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาของการเกิดโรคระบาดและผลกระทบขั้น
สู งสุ ดที่ จะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจทัว่ โลก ส่ งผลให้ราคาหุ ้นผันผวนเพิ่มขึ้น และกดดันให้ตลาดหุ ้นทัว่ โลกอ่อนตัวลง ธนาคาร
กลางของประเทศที่สาํ คัญๆ ได้ออกมาตรการที่มีความเข้มงวดหลายประการ ซึ่ งรวมถึงการลดอัตราดอกเบี้ยและการเพิ่มมาตรการ
ผ่อนคลายเชิงปริ มาณเพื่อเสริ มสร้างสภาพคล่องในตลาดการเงินให้เพียงพอ และเอื้ออํานวยให้กลไกของตลาดตราสารหนี้ ทวั่ โลก
สามารถทํางานต่อไปได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี แม้ราคาหุ ้นในกลุ่ม Healthcare จะปรับตัวลดลงภายใต้ภาวะตลาดเช่นนี้ แต่ก็ยงั เป็ น
หมวดที่ มีผลการดําเนิ นงานดี ที่สุดเมื่อเที ยบกับตลาดหุ ้นโดยรวม และให้การคุม้ ครองแก่นักลงทุนได้บา้ งในช่วงตลาดหุ ้นตกตํ่า
ทัว่ โลก โดยกลุ่ม Healthcare ยังคงสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการยืนหยัดท่ามกลางภาวะตลาดที่ผนั ผวน โดยเฉพาะ
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อย่างยิง่ ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2563 ที่ผลการดําเนินงานเหนือกว่าตลาดทัว่ โลกตามเกณฑ์การวัดผลการดําเนินงานของดัชนี
MSCI World Index
ในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2563 การฟื้ นตัวของตลาดหุน้ ทัว่ โลกเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อประเทศต่างๆ ผ่อนคลายความเข้มงวด
ของมาตรการป้ องกันการระบาดของไวรัส และข้อมูลทางเศรษฐกิจแสดงถึงแนวโน้มการฟื้ นตัวอย่างชัดเจน แต่ถึงกระนั้นก็ตาม
ความผันผวนของตลาดยังคงมีอยูแ่ ละมีแนวโน้มสู งขึ้น เมื่อตัวเลขผูต้ ิดเชื้อ COVID-19 พุ่งสู งขึ้นทั้งในประเทศทางซี กโลกภาคใต้
และทัว่ ทั้งสหรัฐฯ ทําให้การพิจารณาลงทุนในสิ นทรัพย์ต่างๆ ของกองทุนต้องมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถว้ นและระมัดระวัง
เพิ่มขึ้น
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 ตลาดหุน้ ทัว่ โลกราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เป็ นไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น ผลกําไรประจําไตรมาสที่สองที่สูงกว่าความคาดหมายของตลาดและสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับการทดลองวัคซี นป้ องกัน COVID-19
ในระยะแรก ขณะที่หุ้นในกลุ่ม Healthcare มีผลการดําเนิ นงานตํ่ากว่าตลาดหุ ้นทัว่ โลกเล็กน้อย โดยผูจ้ ดั การกองทุนหลักยังคง
กระจายการลงทุ น ตามผลการวิ เ คราะห์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ สถานการณ์ ข องโรคระบาด โดยมี ก ารลงทุ น ในหุ ้ น ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม
Pharmaceuticals, Healthcare Equipment & Supplies และ Life Science Tools & Services
ทั้งนี้ ผูจ้ ดั การกองทุนหลักเชื่อว่าบริ ษทั ในกลุ่ม Healthcare บางแห่ งมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่ งกว่าตลาดในระยะ
ยาว โดยจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของโรคระบาด COVID-19 ทัว่ โลกอย่างใกล้ชิดและกําหนดกลยุทธ์การลงทุนของ
กองทุนให้สอดคล้องตามสถานการณ์ต่อไป
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์ แคร์ เอฟไอเอฟ (MS-HCARE)
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Manulife Global Fund – Healthcare Fund (Share Class AA) บริ หารจัดการโดย Manulife
Investment Management (US) LLC ซึ่ งมีสัดส่ วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุน ส่ วนที่ เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งหลักทรั พย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรื อเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ
โดยปกติกองทุนหลักจะไม่ใช้เครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) จึงอาจมีความ
เสี่ ยงสู งจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นจากการที่ กองทุนไทยนําเงิ นบาทไปลงทุนในหน่ วยลงทุนในสกุลเงิ นดอลลาร์ สหรั ฐฯ ของ
กองทุนหลัก และกองทุนหลักนําเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นสกุลเงิ นของประเทศต่างๆ ซึ่ งอาจทําให้ผู ้
ลงทุ นได้รับเงิ นต้นคืนตํ่ากว่าเงิ นลงทุ นเริ่ มแรกได้ หรื อขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุนหลัก อาจใช้
เครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ ซึ่งอาจมีตน้ ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้ องกันความ
เสี่ ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้
ประเภทโครงการ
กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
 ชนิ ดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : MS-HCARE-A) สําหรับผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนเป็ นรายได้จากส่ วนต่างจากการลงทุน
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
 ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : MS-HCARE-D) สําหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการรับรายได้สมํ่าเสมอจากเงินปั นผล
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก “Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Share Class AA)”
กองทุน Healthcare Fund จะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อา้ งอิงกับตราสาร
ทุนของกลุ่มบริ ษทั วิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ (Health sciences companies) โดยบริ ษทั เหล่านี้ จะได้รับรายได้มากกว่าครึ่ งหนึ่ ง
จากกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์หรื อพึ่งพากิจกรรมทางธุรกิจเหล่านี้มากกว่าครึ่ งหนึ่งของสิ นทรัพย์ โดยตราสารทุน
และหลักทรั พย์ที่อา้ งอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึ งหุ ้นสามัญ หุ ้นบุริมสิ ทธิ และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิ ดจาก
หลักทรัพย์อา้ งอิง
นโยบายการจ่ ายปันผล

จ่ายเงินปั นผล ไม่เกินปี ละ 12 ครั้ง เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล (MS-HCARE-D)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนกองทุน

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
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แผนภาพแสดงตําแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (exchange rate risk)
การป้ องกันความเสี่ ยง FX

ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด

บางส่ วน

ดุลยพินิจ

ไม่ ป้องกัน
สู ง

ตํ่า

คําเตือนทีค่ วรทราบ
 กองทุนมี นโยบายการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักซึ่ งมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม
จึงอาจมีความเสี่ ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัว่ ไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสิ นใจลงทุนด้วย
 กองทุนมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนเป็ น 2 ชนิ ด ได้แก่ ชนิ ดชนิ ดสะสมมูลค่า และชนิ ดจ่ายเงินปั นผล ผูล้ งทุนควรศึ กษา
ข้อมูลของหน่ วยลงทุนทั้ง 2 ชนิ ดก่อนการลงทุน ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะแยกคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิ ด
โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรื อแตกต่างกันได้
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การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บัญชี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563
เรื่องทีแ่ ก้ ไข
นิยาม/ คําจํากัดความกองทุน

สรุปรายละเอียด

วันทีม่ ผี ล

 ปรับปรุ งนิยาม
“เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก” โดยไม่นับรวมบัตรเงิ น
ฝากและใบรับฝากเงิน
“กองทุน CIS ต่ างประเทศ” โดยเพิ่มเติมการไม่รวมถึงกองทุ น
private equity นอกเหนือจากกองทุน property และกองทุน infra

28 ตุลาคม 2562
เป็ นต้นไป

การคํานวณสัดส่ วนการลงทุนของ  เพื่อเพิ่มความยืดหยุน่ ในการบริ หารจัดการกองทุน บริ ษทั อาจไม่
นับ (1) ช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน และ/หรื อ (2) ช่วงระยะเวลาที่
กองทุนตามการจัดแบ่ งประเภทของ
ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่ องจากได้รับคําสั่ง
กองทุน (label fund)
ขายคื นหรื อสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น หรื อเพื่ อรอการลงทุ นซึ่ งมี
ระยะเวลาไม่เกินกว่า 10 วันทําการ โดยให้คาํ นึ งถึงประโยชน์ของ
ผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ
การนับ concentration limit สําหรั บ  บริ ษทั สามารถนํามูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (financial liability) ที่
ออกใหม่ แ ละยัง ไม่ ป รากฎในงบการเงิ น มารวมกับ financial
การลงทุนในตราสารหนี ้ ตราสารกึ่ง
liability ตามงบการเงิ นล่าสุ ดด้วยก็ได้แต่จะต้องเป็ นข้อมูลที่ มี
หนีก้ ึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
การเผยแพร่ เป็ นการทัว่ ไป
การดําเนินการเมื่อทรั พย์ สินที่ ลงทุน  แก้ไขระยะเวลาการจัดส่ งรายงานเป็ นภายใน 3 วันทําการนับแต่
วัน เกิ ด กรณี ดัง กล่ า วต่ อ ผูด้ ู แ ลผลประโยชน์ และในกรณี ที่ ไ ม่
ขาดคุณสมบัติหรื อการลงทุนไม่
สามารถแก้ ไ ขการลงทุ น ให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ภ ายใน
เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุน
ระยะเวลาที่ กาํ หนดให้รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. + ผูด้ ู แล
หรื ออายุทรั พย์ สินของกองทุนรวม
ผลประโยชน์ ภ ายใน 3 วัน ทํา การนับ แต่ ว นั ครบระยะเวลา
ตลาดเงินไม่ เป็ นไปตามที่ กาํ หนด
ดังกล่าว
โดยไม่ ได้ เกิดจากการลงทุนเพิ่ม
การรายงานกรณี ไม่ เป็ นไปตาม
 กรณี กอง Feeder Fund ที่จดั ตั้งก่อนวันที่ 16 มกราคม 2559 :
อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตาม
แก้ไขให้จดั ส่งรายงานเฉพาะผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทํา
การนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
ความมีส่วนได้ เสี ยในกิจการที่ ลงทุน
(concentration limit) เป็ นเวลา 5 วัน
ทําการติดต่ อกัน
 ขยายระยะเวลาการจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และผูด้ ูแล
การดําเนินการเมื่อการลงทุนไม่
ผลประโยชน์เป็ นภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไปตาม
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
นโยบายการลงทุน
การจัดแบ่ งประเภทของกองทุน
 แก้ไขเพิ่มเติมข้อความเกี่ ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนให้มี
หลักเกณฑ์ ข้อจํากัดการถือหน่ วย
ข้อ ยกเว้น ได้ใ นกรณี ที่ เ ป็ นบุ ค คลตามประกาศคณะกรรมการ
ลงทุน (1 ใน 3)
กํากับตลาดทุน
 กรณี บริ ษทั จัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
การชําระค่ ารั บซื ้อคืน สับเปลี่ยน
และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
หน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรั พย์ หรื อ
อื่นแทน บริ ษทั จัดการจะต้องได้รับมติพิเศษจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทรั พย์ สินอื่นแทนเงิน
จึ งจะสามารถชําระค่าขายคื นหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรั พย์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
การจ่ ายเงินปั นผล

 ยกเลิ กการประกาศเกี่ ยวกับ การจ่ ายเงิ นปั นผลในหนังสื อพิมพ์

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบริ ษทั โดยให้เปิ ดเผยในช่ องทางที่
ผูล้ งทุ นสามารถทราบได้ เช่ น เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษ ัท
จัดการ
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การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บัญชี (ต่ อ)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563
เรื่องทีแ่ ก้ ไข
การลดและการเพิ่มค่ าธรรมเนียม
หรื อ ค่ าใช้ จ่ายของกองทุน

สรุปรายละเอียด
 กรณี ลดค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่าย : ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผย
อย่างทัว่ ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม (เช่นเผยแพร่ บนเว็บไซต์) ให้ผู ้
ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่มีการลดค่าธรรมเนียม
หรื อค่าใช้จ่าย
 กรณี เพิม่ ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่าย :
(1) หากเรี ยกเก็บเพิ่มขึ้นไม่เกินเพดานที่ ระบุในโครงการ ต้อง
เปิ ดเผยล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการ
(2) หากเรี ยกเก็ บเพิ่ มขึ้ นไม่ เกิ นกว่า 5% ของเพดานที่ ระบุ ใน
โครงการ ต้องเปิ ดเผยล่ วงหน้าไม่ น้ อยกว่ า 60 วันก่ อน
เปลี่ยนแปลง
(3) หากเรี ย กเก็ บเพิ่ ม ขึ้ น เกิ น กว่า 5% ของเพดานที่ ร ะบุ ใ น
โครงการจะต้องได้รับมติพิเศษจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนก่อน

วันทีม่ ผี ล
28 ตุลาคม 2562
เป็ นต้นไป

การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และ  กําหนดกรอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้มีความชัดเจน
วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุน
มากขึ้น โดยแยกเป็ นกรณี ที่สํานักงาน ก.ล.ต. สามารถให้ความ
รวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
เห็นชอบได้ หรื อต้องได้รับมติเสี ยงข้างมาก หรื อมติพิเศษ
การควบรวมกองทุน

 ปรับปรุ งข้อความให้กระชับมากขึ้นและเป็ นไปตามประกาศของ
สํานักงาน ก.ล.ต.

การเลิกกองทุนรวม

 ปรั บปรุ งข้อความเกี่ ยวกับการดําเนิ นการเลิกโครงการสําหรั บ
กองทุ น รวมฟี ดเดอร์ แ ละกองทุ น รวมหน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ ความ
ชัดเจนและเป็ นมาตรฐานเดียวกันทุกกองทุน

การวางทรั พย์

 ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อหน่ ว ยลงทุ นไม่มี ภู มิล าํ เนาในประเทศไทยและ
ไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จัดการจะอ้างอิงที่อยูข่ องบริ ษทั
จัด การเป็ นภู มิ ล ํา เนาในกรณี ที่ ต ้อ งมี ก ารวางทรั พ ย์ เพื่ อ ให้
สามารถชําระบัญชีและดําเนินการเลิกกองทุนได้
 เนื่องจาก Manulife Asset Management ทัว่ โลกได้มีการปรับเปลี่ยน
ชื่ อและโลโก้มาเป็ น Manulife Investment Management เพื่อให้
สะท้อนถึงภาพรวมการดําเนิ นธุ รกิจด้านการลงทุนทุกประเภทได้
ในแบรนด์เดี ยวและสามารถสื่ อสารกับพันธมิตรทางธุ รกิจ รวมถึง
ลูกค้าให้เข้าใจง่ายและชัดเจนมากยิง่ ขึ้น โดยแก้ไข ดังนี้

แก้ ไขชื่ อผู้จัดการกองทุนและผู้จัด
จําหน่ ายทั่วไปของกองทุนหลัก

เดิม
ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก:

ใหม่
ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก:

ผูจ้ ดั จําหน่ายทัว่ ไป:

ผูจ้ ดั จําหน่ายทัว่ ไป:

Manulife Asset Management Manulife Investment Management
(US) LLC
(US) LLC
Manulife Asset Management Manulife Investment Management
International Holdings
International Holdings Limited
Limited
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ผลการดําเนินงานย้ อนหลัง (%)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

กองทุน
MS-HCARE-A
MS-HCARE-D

มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิของกองทุน (บาท)
15,020,707.32
8,816,908.53

มูลค่ าหน่ วยลงทุน (บาท)
12.6388
10.1850

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่ วนั ทีจ่ ดั ตั้งกองทุน
167

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

153.31
146.9

134.87
129.22
123.82

113.67
108.92
104.36
2014

2015

ชื่อกองทุน /
เกณฑ์ มาตรฐาน
MS-HCARE-A
Standard Deviation
ของกองทุน
MS-HCARE-D
Standard Deviation
ของกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน*
Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน

2016

ตั้งแต่
ต้ นปี
4.11

2017

2018

%ตามช่ วงเวลา

2019

%ต่ อปี

2020

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

-0.03

1.90

9.07

2.82

-0.48

N/A

ตั้งแต่ จดั ตั้งกองทุน
(18 ส.ค. 57)
4.01

22.21

18.13

23.68

18.55

14.88

14.66

N/A

14.27

4.19

0.05

1.98

9.16

2.85

-0.47

N/A

4.01

22.21

18.12

23.67

18.55

14.88

14.66

N/A

14.27

9.90

2.98

7.13

21.49

8.86

4.15

N/A

8.74

30.51

18.26

32.74

24.34

17.17

15.85

N/A

15.37

ที่มา : Morningstar
หมายเหตุ: การนําเสนอผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งในช่วงเวลาตํ่ากว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็ นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
*MSCI World Health Care Index จัดทําขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็ นดัชนี ที่ใช้วดั ในกลุ่มหุ ้นขนาด
ใหญ่และขนาดกลาง ซึ่งอยูใ่ นกลุ่ม healthcare ตามมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมทัว่ โลก (GICS®) ในประเทศของตลาด
ที่พฒั นาแล้ว โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเทียบเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน
เอกสารการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
โปรดทําความเข้ าใจลักษณะสิ นค้ า เงื่ อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ ยงก่ อนตัดสิ นใจลงทุน ผลการดําเนิ นงานในอดีต/ ผลการ
เปรี ยบเที ยบผลการดําเนินงานที่ เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
11

การลงทุนในกองทุนรวมที่ ลงทุนในต่ างประเทศมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ งอาจทําให้ เกิดกําไรหรื อขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและอาจได้ รับเงินคืนสูงกว่ าหรื อตํา่ กว่ ามูลค่ าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักซึ่ งลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึ งอาจมีความเสี่ ยงและ
ความผันผวนของราคาสูงกว่ ากองทุนรวมทั่วไปที่ มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
ประวัตจิ ่ ายเงินปันผล (เฉพาะหน่ วยลงทุนชนิดจ่ ายเงินปันผล MS-HCARE-D)
ครั้งที่

วันทีป่ ิ ดสมุดทะเบียน (XD)

วันทีจ่ ่ ายเงินปันผล

อัตราเงินปันผล (บาท/หน่ วย)

1
2
3
4
5
6
7

15 ม.ค. 58
17 เม.ย. 58
15 ก.ค. 58
15 ธ.ค. 58
14 ธ.ค. 61
15 มิ.ย. 63
16 ก.ย. 63

23 ม.ค. 58
24 เม.ย. 58
22 ก.ค. 58
22 ธ.ค. 58
21 ธ.ค. 61
22 มิ.ย. 63
22 ก.ย. 63

0.70
0.35
0.70
0.15
0.15
0.25
0.25

รวมเงินปันผล

2.55
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ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์ แคร์ เอฟไอเอฟ
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม*
(Fund's direct expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริ มการขาย
•
•

ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)
ค่าประกาศหนังสื อพิมพ์ / ประกาศ NAV
ค่าจัดทํา จัดพิมพ์รายงานประจําปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ
ค่าอากรแสตมป์ และค่าไปรษณี ยากร
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
รวมค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด **
*
**

จํานวนเงิน
(พันบาท)
661.51
20.79
26.46
ไม่มี
-

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ
1.8725
0.0589
0.0750
ไม่มี
-

90.37
0.29
0.06
3.43
2.62
805.53

0.2560
0.0008
0.0002
0.0097
0.0074
2.2805

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมื เงินและการก่ อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ชื่อหลักทรัพย์
ตราสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อ
หน่ วยลงทุน
ตราสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
Manulife Global Fund-Healthcare Fund (Class AA)
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) กรุ งเทพฯ
สินทรัพย์ อนื่ และหนีส้ ินอืน่
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น
มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ

จํานวนหน่ วย
(พันหน่ วย)

304.18

304.18

มูลค่ าตามราคาตลาด
(พันบาท)

ร้ อยละของ
NAV

22,487.65

94.34

1,457.01

6.11

26.77
133.81
23,837.62

0.11
0.56
100.00
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รายงานชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องและข้ อมูลการทําธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับกองทุน (ข้ อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2563)
1. รายชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

2. ข้ อมูลการทําธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับกองทุน
-ไม่มี ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริ ษทั จัดการโดยตรงหรื อที่
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการที่ www.manulife-asset.co.th
การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่ (Soft Commission)
ระหว่างวันที่ 1 สิ งหาคม 2562 สิ้ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
-ไม่มี รายงานการลงทุนทีไ่ ม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
ในช่วงเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่ งไม่เป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุน
รายงานข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
-ไม่มีรายชื่อผู้จดั การกองทุนรวม
ชื่อ-นามสุ กล
นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร
นายวสุ สุทธิพงษ์ชยั
Manulife Investment Management (US) LLC

ชื่อกองทุนทีอ่ ยู่ภายใต้ การบริหารจัดการ
•

•

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Share Class AA) ซึ่งเป็ นกองทุน
หลักของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
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ข้อมูลกองทุนหลัก
Manulife Global Fund

Healthcare Fund
(Share Class AA)

July 2020

Investment Objective

Calendar Year Performance (%)

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.

Fund /Benchmark (USD)

2019

2018

2017

2016

2015

Healthcare Fund

17.87

-2.14

15.53

-7.31

1.30

MSCI World/Health Care Index

23.24

2.51

19.80

-6.81

6.60

Cumulative Performance (%)
Fund /Benchmark (USD)

YTD

1 yr.

3 yr.

5 yr.

Since Launch

Healthcare Fund

1.31

9.04

20.28

16.03

136.80

MSCI World/Health Care
Index

5.57

19.87

37.69

38.49

250.47

Cumulative Performance Chart Since Launch
360

Fund Information

310

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

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

Minimum Investment

HKD20,000

Minimum Subsequent

HKD1,000

NAV Per Share

US$ 2.3680

240
210

160
140

Million

120

90

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

MGF HCARE Fund (Share Class AA)
MSCI World/Health Care Index
Source: Morningstar, NAV to NAV, USD, dividends reinvested, as of 31/07/2020.

ISIN

LU0357321016

Top 10 Holdings (%)

Bloomberg Ticker

MGFHEAL:LX

AstraZeneca PLC

6.41%

Roche Holding AG

6.30%

Eli Lilly and Company

5.56%

Abbott Laboratories

5.42%

Johnson & Johnson

5.26%

UnitedHealth Group Incorporated

4.82%

Sanofi

4.11%

Gilead Sciences, Inc.

3.78%

Merck & Co., Inc.

3.39%
3.23%

Alexion Pharmaceuticals, Inc.
Information as of 31/07/2020

Information as of 31/07/2020

Portfolio Breakdown
Market Breakdown

Sector Allocation

United States

68.82%

Switzerland

9.09%

United Kingdom

Pharmaceuticals
Biotechnology

20.23%

6.69%

Cash Equivalent

4.78%

Health Care Equipment & Supplies

Japan

4.12%

Health Care Providers & Services

France

4.11%

Cash Equivalent

Denmark

38.76%

19.01%
13.68%
4.78%

2.28%
Life Sciences Tools & Services

Spain

0.08%

Germany

0.01%

Health Care Technology

3.40%
0.13%

Information as of 31/07/2020

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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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
รายงาน และ งบการเงิน
31 กรกฎาคม 2563

17

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (กองทุนฯ)
ซึ่ งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 งบกําไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรั พย์สุทธิ งบกระแสเงิ นสดและข้อมูลและอัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผลการดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสดและข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกันของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ น
อิสระจากกองทุนฯตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่
ระบุในข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารของกองทุนฯมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารของกองทุนฯพิจารณาว่า
จําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารของกองทุนฯรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯในการ
ดําเนินงานต่อเนื่ อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารของกองทุนฯมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯหรื อ
หยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถดําเนิ นงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ ดว้ ย
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
19

•

ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของ
การควบคุมภายในของกองทุนฯ

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารของกองทุนฯใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารของกองทุนฯจัดทํา

•

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

•

ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารของกองทุนฯในเรื่ องต่าง ๆ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุม
ภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

ณริ ศรา ไชยสุ วรรณ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4812
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 16 ตุลาคม 2563
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
งบดุล
ณ วันที� 31 กรกฎาคม 2563
หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน 31 กรกฎาคม 2563: 19,718,965 บาท และ
ราคาทุน 31 กรกฎาคม 2562: 41,856,188 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี�เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
ลูกหนี�จากดอกเบี�ย
สินทรัพย์อื�น
รวมสินทรัพย์
หนี�สิน
เจ้าหนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี�สินอื�น
รวมหนี�สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ:
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 160,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
ทุนที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน 2,054,119.4202 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(31 กรกฎาคม 2562: 4,209,830.9363 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
กําไรสะสม (ขาดทุน)
บัญชีปรับสมดุล
สินทรัพย์สุทธิ

10
7
10

10

10
8

2563

(หน่วย: บาท)
2562

22,487,655
1,457,006
26,708
64
23,971,433

43,190,197
1,735,324
52,622
152
62
44,978,357

516
132,648
653
133,817
23,837,616

130,609
166,659
2,087
299,355
44,679,002

1,600,000,000

1,600,000,000

20,541,194
2,862,976
433,446
23,837,616

42,098,309
(332,347)
2,913,040
44,679,002

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที� 31 กรกฎาคม 2563
2563
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า (MS-HCARE-A)
ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D)
จํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายแล้วทั�งหมด (หน่วย)
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า (MS-HCARE-A)
ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D)

(หน่วย: บาท)
2562

12.6388
10.1850

11.5855
9.5728

1,188,451.1793
865,668.2409
2,054,119.4202

2,175,633.9393
2,034,166.9970
4,209,800.9363

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 31 กรกฎาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
2563

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)
รวมหน่วยลงทุน
รวมเงินลงทุน

ราคาทุน
(บาท)

19,718,965
19,718,965
19,718,965

2562

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ)

22,487,655
22,487,655
22,487,655

100.00
100.00
100.00

ราคาทุน
(บาท)

41,856,188
41,856,188
41,856,188

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ)

43,190,197
43,190,197
43,190,197

100.00
100.00
100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 กรกฎาคม 2563
หมายเหตุ
รายได้จากการลงทุน
รายได้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
รายได้ดอกเบี�ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ�นและที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที�เกิดขึ�นและที�ยังไม่เกิดขึ�น
การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

2563

(หน่วย: บาท)
2562

10

442,110
1,422
443,532

886,731
3,920
890,651

6.1, 10
6.1
6.1
6.2

661,507
20,790
26,460
96,768
805,525
(361,993)

1,326,298
41,684
53,052
162,079
1,583,113
(692,462)

4,587,279
(1,088,064)
(2,223,706)
2,522,744
3,798,253
3,436,260

3,208,467
(2,137,365)
(2,700,514)
(1,885,320)
(3,514,732)
(4,207,194)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 กรกฎาคม 2563
หมายเหตุ
การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน
การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
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)
MS-HCARE-D จํานวน 931.4542 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(2562: 44,597.0786 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหว่างปี
MS-HCARE-A จํานวน 1,038,935.7455 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(2562: 2,977,318.4262 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
MS-HCARE-D จํานวน 1,169,430.2103 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(2562: 1,031,884.9158 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุนที�ลดลงสุทธิในระหว่างปี
MS-HCARE-A จํานวน 987,212.7600 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(2562: 2,946,622.4974 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
MS-HCARE-D จํานวน 1,168,498.7561 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(2562: 987,287.8372 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
แบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
การเปลี�ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล
การลดลงสุทธิของทุนที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
สินทรัพย์สุทธิปลายปี

9

(หน่วย: บาท)
2562

2563
(361,993)
4,587,279
(1,088,064)
(2,223,706)
2,522,744
3,436,260

(692,462)
3,208,467
(2,137,365)
(2,700,514)
(1,885,320)
(4,207,194)

517,230

306,959

9,315

445,970

(10,389,358)

(29,773,184)

(11,694,302)

(10,318,849)

(9,872,128)

(29,466,225)

(11,684,987)
(240,937)
(2,479,594)
(24,277,646)
(20,841,386)
44,679,002
23,837,616

(9,872,879)
(302,871)
(3,863,531)
(43,505,506)
(47,712,700)
92,391,702
44,679,002

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 กรกฎาคม 2563
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
การซื�อเงินลงทุน
การขายเงินลงทุน
การขายเงินลงทุนสุทธิ
ลูกหนี�จากการขายหน่วยลงทุนลดลง
ลูกหนี�เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการลดลง
ลูกหนี�จากดอกเบี�ยลดลง
สินทรัพย์อื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง
เจ้าหนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุนเพิ�มขึ�น (ลดลง)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
หนี�สินอื�นลดลง
รายการกําไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน
รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน
รายได้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การขายหน่วยลงทุน
การรับซื�อคืนหน่วยลงทุน
แบ่งปันส่วนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
เงินฝากธนาคารต้นปี
เงินฝากธนาคารปลายปี
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเพิ�มเติม
รายการที�ไม่ใช่เงินสด
เงินลงทุนเพิ�มขึ�นจากการรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ

9

7

2563

(หน่วย: บาท)
2562

3,436,260

(4,207,194)

24,968,820
24,968,820
25,914
88
62
(130,093)
(34,011)
(1,434)
(4,587,279)
1,088,064
2,223,706
(2,522,744)
(468,025)
23,999,328

42,013,415
42,013,415
6,896
47,771
258
(62)
129,871
(91,362)
(2,200)
(3,208,467)
2,137,365
2,700,514
1,885,320
(934,501)
40,477,624

637,749
(24,674,458)
(240,937)
(24,277,646)
(278,318)
1,735,324
1,457,006

806,417
(44,009,052)
(302,871)
(43,505,506)
(3,027,882)
4,763,206
1,735,324

468,025

934,501

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 กรกฎาคม 2563
(หน่วย: บาท)

2563
ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี/งวด
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ(1)
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน(1)
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน(1)
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน(1)
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน(1)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากกิจกรรมลงทุนทั�งสิ�น
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน(2)
มูลค่าหน่วยลงทุนที�ขายครั�งแรก
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี/งวด

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)

2560

2559

MS-HCARE-A

MS-HCARE-D

MS-HCARE-A

MS-HCARE-D

MS-HCARE-A

MS-HCARE-D

MS-HCARE-A

MS-HCARE-D

11.59

9.57

12.07

10.12

11.62

9.75

12.00

10.07

12.95

11.02

(0.11)
1.40
(0.33)
(0.68)
0.77
1.05
12.64

(0.09)
1.16
(0.28)
(0.56)
0.64
0.87
(0.25)
10.19

(0.08)
0.37
(0.24)
(0.31)
(0.22)
(0.48)
11.59

(0.07)
0.31
(0.20)
(0.26)
(0.18)
(0.40)
(0.15)
9.57

(0.14)
0.26
0.45
(0.23)
0.11
0.45
12.07

(0.12)
0.22
0.38
(0.20)
0.09
0.37
10.12

(0.10)
(0.03)
0.15
0.03
(0.43)
(0.38)
11.62

(0.08)
(0.03)
0.13
0.03
(0.37)
(0.32)
9.75

(0.09)
(0.25)
(0.53)
0.20
(0.28)
(0.95)
12.00

(0.07)
(0.21)
(0.45)
0.17
(0.24)
(0.80)
(0.15)
10.07

2563
อัตราส่วนของการเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างงวด (%)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 กรกฎาคม
2561

2562

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 กรกฎาคม
2561

2562

2560

MS-HCARE-A MS-HCARE-D

2559

9.74

(5.94)

3.16

(3.77)

(10.07)

23,837,616
(2.28)
1.26
10.76
70.74
35,297,743

44,679,002
(2.23)
1.26
(4.96)
59.27
70,887,569

92,391,702
(2.28)
1.26
4.18
27.69
98,452,932

115,109,349
(2.21)
1.25
1.20
21.54
123,162,867

145,469,155
(2.14)
1.24
(9.17)
135.32
199,851,847

ข้อมูลเพิ�มเติม
(1)

ข้อมูลต่อหน่วยที�รายงานคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนที�ขายและรับซื�อคืนถัวเฉลี�ยระหว่างปี ซึ�งอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี�ยนแปลงโดยรวมของรายการ กําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในระหว่างปีเนื�องจากมูลค่าของรายการซื�อขายหน่วยลงทุนมีความผันผวนของราคาในระหว่างปี
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ได้แก่ เงินปันผลต่อหน่วย ซึ�งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันที�ปิดสมุดทะเบียน เนื�องจากเป็นวันที�ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับปันผล
(3)
จํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของการซื�อขายเงินลงทุนคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักด้วยมูลค่าเงินลงทุนแต่ละประเภทคงเหลือ ณ วันสิ�นงวด โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั�วสัญญาใช้เงินและต้องเป็นรายการซื�อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง
ดังนั�น การซื�อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื�อคืนจึงไม่ต้องนํามารวมคํานวณ
(2)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์ แคร์ เอฟไอเอฟ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลกองทุนฯ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (“กองทุนฯ”) เป็ นกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศ (Feeder Fund) กองทุนฯเป็ นกองทุ นประเภทรั บซื้ อคื นหน่ วยลงทุน ไม่ มีกาํ หนดระยะเวลา
สิ้ นสุ ดของกองทุ นฯ โดยมี ก ารแบ่ง ชนิ ดหน่ วยลงทุ นเป็ น 2 ชนิ ด ได้แก่ ชนิ ดสะสมมู ลค่ า (ชื่ อย่อ: MSHCARE-A) และ ชนิ ดจ่ายเงิ นปั นผล (ชื่ อย่อ: MS-HCARE-D) กองทุนฯได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
กองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 สิ งหาคม 2557
โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 1,600 ล้านบาท
กองทุนฯมีนโยบายการลงทุนที่เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (Master fund) ซึ่ งเป็ นกองทุน
รวมต่างประเทศที่มีชื่อว่า “Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Class AA)” โดยกองทุนฯจะลงทุนใน
หน่ วยลงทุ นของกองทุ นหลัก ดัง กล่า วข้า งต้นโดยเฉลี่ ย ในรอบปี บัญชี ไ ม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 ของมู ล ค่า
สิ นทรั พย์สุทธิ ของกองทุนฯ สําหรั บการลงทุนในส่ วนที่ เหลื อจะถูกนําไปลงทุนในหรื อมี ไ ว้ซ่ ึ งตราสาร
แห่งหนี้และ/หรื อเงินฝากในประเทศที่มีอายุของตราสารหรื อสัญญาหรื อระยะเวลาการฝากเงินไม่เกินหนึ่งปี
ข้อมูลที่สาํ คัญของกองทุนหลักมีดงั ต่อไปนี้
ชื่อกองทุนหลัก
สถานที่จดทะเบียน
สกุลเงิน
บริ ษทั จัดการ
นโยบายการลงทุน

:
:
:
:
:

Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Class AA)
ประเทศลักเซมเบิร์ก
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
Manulife Investment Management (US) LLC
กองทุ นหลักมี วตั ถุ ประสงค์ที่จะสร้ างเงิ นลงทุ นให้เติบโตในระยะปานกลางถึ ง
ระยะยาวสําหรับผูท้ ี่สามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนอย่างมี
นัยสําคัญของมูลค่าการลงทุนเพื่อรั บผลตอบแทนในระยะยาวได้ กองทุ นหลัก
มุ่งหวังที่ จะกระจายการลงทุ น โดยพอร์ ตการลงทุ นจะประกอบด้วยการลงทุ น
ที่เกี่ ยวข้องกับหุ ้นของบริ ษทั ในกลุ่ม Health Care และอุตสาหกรรมที่เกี่ ยวข้อง
ทัว่ โลก ซึ่ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในบริ ษทั
ที่ มี รายได้อ ย่า งมี นัย สํ า คัญจากบริ ษ ทั ที่ ผลิ ตและให้บ ริ ก ารด้า นการแพทย์และ
เภสั ชกรรม โดยทรั พย์สินส่ วนที่ เหลื อของกองทุ นหลักอาจลงทุ นในพันธบัตร
เงินฝาก และเงินลงทุนประเภทอื่น ๆ
28

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของ Manulife Global Fund - Healthcare Fund
(Class AA) มีจาํ นวนเท่ากับ 306.75 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา และ 273.59 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ตามลําดับ
โดยมูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในส่ วนของกองทุนฯ ในกองทุนหลักดังกล่าวคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.23 และ
ร้อยละ 0.51 ตามลําดับของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนดังกล่าว
ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ (FX Hedging) หรื อเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารกองทุนในบางขณะ
โดยขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
กองทุนฯบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษทั จัดการฯ”) โดย
มีธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ และธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ เป็ นบุคคลธรรมดาจํานวน 2 ราย ซึ่ งถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนฯ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 16.34 และ 12.67 ของทุนที่จาํ หน่ายแล้ว
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ปัจจุ บนั ได้ขยายวงกว้างขึ้ น
อย่างต่อเนื่ อง และมีผลกระทบต่อธุ รกิจและอุตสาหกรรมทัว่ โลก ทําให้ราคาหุ ้นทัว่ โลกผันผวนและกดดัน
ให้ตลาดหุ น้ ทัว่ โลกเคลื่อนไหวในแดนลบ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบ
ต่อการปรับลดของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนฯ ฝ่ ายบริ หารของกองทุนฯได้ติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ ดงั กล่าวอย่างใกล้ชิด ประเมินผลกระทบทางการเงิ นเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ และอาจ
ต้องปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนและการบริ หารงานเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่ อง
ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณผลกระทบ ซึ่ งต้องมีการ
ประมาณการอย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ นฉบับ นี้ จดั ทํา ขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ที่ก าํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547
และจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่ อง การบัญชี สําหรับ
กิจการที่ดาํ เนินธุ รกิจเฉพาะด้านการลงทุน
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับ ที่ ก องทุ นฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กองทุ นฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิ บตั ิทางการบัญชี และการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่
มี ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นของกองทุ นฯ อย่า งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่
อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการ
รับรู้ รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทาํ กับลู กค้า โดยกิจการจะรับรู ้ รายได้ในจํานวนเงิ นที่ สะท้อนถึ งสิ่ งตอบ
แทนที่กิ จการคาดว่าจะมี สิทธิ ได้รับ จากการแลกเปลี่ ยนสิ นค้าหรื อบริ ก ารที่ ได้ส่ง มอบให้แก่ ลูกค้า และ
กําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บาย
ให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้ว ยมาตรฐานและการตี ค วาม
มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิจการ (Business Model) หลักการ
เกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
เครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการ
บัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี บางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปั จจุบนั
รวมถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่ องการบัญชี สําหรับกิจการที่ดาํ เนิ นธุ รกิจเฉพาะด้านการลงทุนถูก
ยกเลิ กไป ทั้งนี้ รู ปแบบการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของงบการเงิ นของกองทุ นฯในปั จจุ บ นั
อ้างอิงหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106
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ปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารกองทุนฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิ นในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐาน
กลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
การประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ให้
ความเห็ นชอบ แนวปฏิ บตั ิทางบัญชี สําหรั บกองทุนรวมและกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พ ที่ จดั ทําโดยสมาคม
บริ ษ ทั จัดการลงทุ น และให้ถื อปฏิ บ ตั ิ ก ับ งบการเงิ นสํา หรั บ รอบระยะเวลาบัญชี ท่ี เริ่ ม ในหรื อหลัง วันที่
1 มกราคม 2563
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารกองทุนฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนําแนวปฏิ บตั ิ
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่ า และกําหนดให้ผูเ้ ช่ ารับรู ้ สินทรัพย์และหนี้ สินสําหรั บ
สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงิ นทุนโดยใช้หลักการเช่นเดี ยวกัน
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
ผูบ้ ริ หารกองทุนฯเชื่อว่ามาตรฐานฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้
4.

สรุ ปนโยบายการบัญชี ทสี่ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่จาํ หน่ายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
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4.2 การวัดค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เมื่อวันเริ่ มแรกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯมีสิทธิ ใน
เงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้ อเงิ นลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้ นที่กองทุนฯ
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยกําไรหรื อขาดทุน
จากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็ นกําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนที่
จําหน่ายคํานวณโดยใช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงิ นลงทุ นในหน่ วยลงทุ นแสดงตามมูล ค่า ยุติธ รรมโดยเที ย บเคี ยงกับมูลค่ า สิ นทรั พย์สุ ทธิ ต่อหน่ วยของ
หน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่กองทุนฯได้ลงทุน ณ วันที่วดั มูลค่าเงินลงทุน
4.3 รายการทีเ่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
กองทุ น ฯแปลงค่ า รายการที่ เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศที่ เ กิ ด ขึ้ นในระหว่ า งงวดเป็ นเงิ น บาท โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักระหว่างธนาคารที่
ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันดังกล่าว และในกรณี ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ประกาศ
อัตราแลกเปลี่ยนในวันดังกล่าว กองทุนฯจะพิจารณาใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารพาณิ ชย์หรื อ
หน่ วยงานอื่ นใดที่ ใช้อา้ งอิงอย่างเป็ นทางการในการแปลงค่า ทั้ง นี้ ตอ้ งที่ ได้รับความเห็ นชอบจากผูด้ ู แล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั้ง
กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ ย นได้แ สดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของรายการกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จาก
การลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นซึ่ งได้แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
4.4 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่ลงทุนในส่ วนได้เสี ยของกองทุนฯ
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่ วนได้เสี ยทั้งหมดที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื อฝ่ ายบริ หาร
ซึ่ งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนฯหรื อมีหน้าที่กาํ หนดนโยบายหรื อตัดสิ นใจเพื่อให้
กองทุนฯบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ รวมทั้งคู่สมรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ ายบริ หาร
นอกจากนี้ บุ คคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบุ คคลหรื อกิ จการที่มีอาํ นาจควบคุ มกองทุนฯ
หรื ออยูภ่ ายใต้อาํ นาจควบคุมของกองทุนฯ หรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกองทุนฯ หรื ออยูภ่ ายใต้
อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกองทุนฯ
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4.5 บัญชี ปรับสมดุล
ส่ วนหนึ่ งของราคาขายหรื อราคารับซื้ อคืนของหน่วยลงทุนซึ่ งเท่ากับจํานวนต่อหน่วยของกําไรสะสมที่ยงั
ไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”
4.6 ภาษีเงินได้
กองทุนฯเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา (40) (4) (ก) แห่ งประมวลรัษฎากรใน
อัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 20 สิ งหาคม 2562
4.7 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่ คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อเป็ นราคาที่ จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กองทุนฯใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมู ลค่า ด้วยมูลค่ า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิ น
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

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

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจํา
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5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริ ษทั จัดการฯอาจจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจํานวนเงิ นที่แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุน้ ี ผลที่
เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้

6.

ค่ าใช้ จ่าย

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

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

บริ ษทั จัดการฯจะคํา นวณค่าธรรมเนี ย มข้างต้นทุก วันที่ มีก ารคํา นวณมูลค่ าสิ นทรัพ ย์สุ ทธิ โดยใช้มูล ค่า
สิ นทรัพย์สุทธิ ในแต่ละวันเป็ นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนี ยมรายวัน แต่จะเรี ยกเก็บจากกองทุนฯเป็ นราย
เดือน ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
6.2 ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินการ
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่ งบริ ษทั จัดการฯจะดําเนิ นการเรี ยก
เก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามที่จ่ายจริ งจากกองทุนฯ โดยทางบัญชี จะตัดเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯเฉลี่ย
เท่ากันเป็ นรายวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ ความรู ้ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การส่ งเสริ มการขาย ตลอดจนการจัดสัม มนาแนะนํา กองทุ นฯ ทั้งนี้ ค่ าใช้จ่ายดัง กล่ า ว
รวมกัน ไม่ เ กิ น อัต ราร้ อ ยละ 1.0 ของจํา นวนเงิ น กองทุ น ฯที่ จ ัดตั้ง ได้ แต่ ไ ม่ เกิ น 1 ล้า นบาท และ
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมตั ิจดั ตั้งและจัดการกองทุนฯ
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนิ นงานของกองทุนฯซึ่ งจะเรี ยกเก็บจากกองทุนฯเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจ่าย
จริ ง โดยทางบัญชี จะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุ นฯเฉลี่ ยเท่ากันเป็ นรายวันตามระยะเวลาที่ จะ
ได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นหรื อในรอบระยะเวลาบัญชี ที่เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่ น ค่าใช้จ่าย
ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสื อพิมพ์ ค่าไปรษณี ยากร เป็ นต้น
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินอัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนฯ
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6.3 รายได้ เงินรับคืนค่ าธรรมเนียมการจัดการ
กองทุน Manulife Global Fund-Healthcare Fund (Class AA) จะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนฯ
ในอัตราร้ อยละ 1.320 ต่อปี ของมูล ค่าเงิ นลงทุ นในกองทุ นหลัก ทั้งนี้ การคื นค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวอาจ
ปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก
7.

เงินฝากธนาคาร
ธนาคาร

ประเภทเงินฝาก

สกุลเงิน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) จํากัด (มหาชน)

ออมทรัพย์

บาท

รวม

8.

กําไรสะสม

ขาดทุนจากการลงทุนสุ ทธิ สะสม
กําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
กําไรสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
กําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนสะสม
ขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนสะสม
การแบ่งปันส่ วนทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสะสม
กําไรสะสมต้นปี
บวก: การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน
ในระหว่างปี
หัก: การแบ่งปันส่ วนทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนระหว่างปี
กําไรสะสม (ขาดทุน) ปลายปี

เงินต้น
31 กรกฎาคม
2563
2562
1,457,006
1,457,006

1,735,324
1,735,324

(หน่วย: บาท)
อัตราดอกเบี้ย
(% ต่อปี )
31 กรกฎาคม
2563
2562
0.05

0.10

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม
2563
2562
(5,837,568)
5,216,980
5,569,377
2,003,960
(4,235,369)
(3,049,727)
(332,347)

(5,145,106)
2,008,513
7,706,742
4,704,474
(2,350,049)
(2,746,856)
4,177,718

3,436,260
(240,937)
2,862,976

(4,207,194)
(302,871)
(332,347)
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9.

การแบ่ งปันส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
เงินปั นผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
วันที่อนุมตั ิจ่ายเงินปันผล

จํานวนเงินปันผล

(หน่วย: บาท)
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหน่วย

19 มิถุนายน 2563
รวมเงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2563

240,937
240,937

0.25
0.25

20 ธันวาคม 2561
รวมเงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2562

302,871
302,871

0.15
0.15

10. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี กองทุนฯมีรายการธุ รกิจระหว่างกันที่สาํ คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม
2563
2562

(หน่วย: บาท)
นโยบายการกําหนดราคา

Manulife Global Fund - Healthcare Fund
(Class AA)
รายได้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ

442,110

886,731

บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน แมนูไลฟ์
(ประเทศไทย) จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

อัตราร้อยละ 1.32 ต่อปี ของมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
ที่ลงทุนถัวเฉลี่ย

661,507

1,326,298

ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
และที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6.1
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ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมียอดคงค้างที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
(หน่วย: บาท)
31 กรกฎาคม
2563
2562
Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Class AA)
เงินลงทุน (ตามมูลค่ายุติธรรม)
ลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย (1)
(1)

22,487,655
26,708

43,190,197
52,622

39,804

71,549

แสดงรวมอยู่ใน “ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย” ในงบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯมีดงั นี้
(หน่วย: หน่วย)
31 กรกฎาคม
2563
2562
บริ ษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

193,535.5122

315,030.9319

11. ข้ อมูลเกีย่ วกับการซื้อขายเงินลงทุน
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 กองทุ นฯได้ซ้ื อขายเงิ นลงทุ นเป็ นจํานวนเงิ น
24,968,820 บาท และจํานวนเงิน 42,013,415 บาท ตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 70.74 และร้อยละ
59.27 ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างปี ตามลําดับ
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12. เครื่องมือทางการเงิน
12.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ สํา คัญของกองทุ นฯประกอบด้วย เงิ นลงทุ น เงิ นฝากธนาคาร ลู ก หนี้ เงิ นรั บ คื น
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ลูกหนี้จากดอกเบี้ย และเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯมีความเสี่ ยง
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงในแต่ละด้านดังนี้
ความเสี่ ยงจากกองทุนหลัก
กองทุนฯได้ลงทุนในกองทุน Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Class AA) ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น
ในประเทศลักเซมเบิ ร์ก กองทุ นฯอาจได้รับ ผลกระทบหากมี การเปลี่ ยนแปลงทางการเมือง ข้อกํา หนด
กฎเกณฑ์ หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ เช่น นโยบายทางการเงินเรื่ องข้อจํากัดของ
การเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน
รวมที่อาจแตกต่างจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมของประเทศไทย เป็ นต้น
นอกจากนั้นแล้ว กองทุน Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Class AA) มีนโยบายเน้นการลงทุน
ในหุ ้นของบริ ษทั ที่ดาํ เนิ นธุ รกิจในกลุ่มอุ ตสาหกรรมทางด้านการดูแลสุ ขภาพ การแพทย์และเภสัชกรรม
โดยเฉพาะทัว่ โลก ซึ่ งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั การเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวของ
แต่ละประเทศ
ความเสี่ ยงด้ านเครดิต
กองทุนฯมีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้
ในเครื่ องมื อทางการเงิ น เนื่ องจากกองทุ นฯมี เงิ นฝากธนาคาร ลู กหนี้ เงิ นรั บคื นค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
และลู กหนี้ จากดอกเบี้ย เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิ จของกองทุนฯ และมีระยะเวลาครบกําหนดระยะสั้น
ความเสี่ ยงด้านเครดิตของกองทุนฯจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
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ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
กองทุนฯมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝากธนาคาร อย่างไรก็ตาม เนื่ องจาก
สิ นทรัพ ย์ท างการเงิ นส่ วนใหญ่มี อตั ราดอกเบี้ ย ที่ ปรั บ ขึ้นลงตามอัตราตลาด และ/หรื อมี ระยะเวลาครบ
กําหนดระยะสั้น ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนฯจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้
ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
คงที่
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียม
การจัดการ
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(% ต่อปี )

-

1,457,006

22,487,655
-

22,487,655
1,457,006

0.05

-

1,457,006

26,708
64
22,514,427

26,708
64
23,971,433

-

-

-

516
516

-

-

516
516

(หน่วย: บาท)

31 กรกฎาคม 2562

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
คงที่
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียม
การจัดการ
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

(หน่วย: บาท)

31 กรกฎาคม 2563

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(% ต่อปี )

-

1,735,324

43,190,197
-

43,190,197
1,735,324

0.10

-

1,735,324

52,622
152
43,242,971

52,622
152
44,978,295

-

-

-

130,609
130,609

130,609
130,609

-
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ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ ยงที่กองทุนฯอาจได้รับความเสี ยหายอันสื บเนื่ องมาจากการที่กองทุนฯ
ไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดและ/หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและ
ทันต่อเวลาที่กองทุนฯจะต้องนําไปชําระภาระผูกพันได้เมื่อครบกําหนด
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่ องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

ไม่ได้กาํ หนด
ระยะเวลา
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รวม

22,487,655
22,487,655

1,457,006
1,457,006

26,708
64
26,772

22,487,655
1,457,006
26,708
64
23,971,433

-

-

516
516

516
516

ไม่ได้กาํ หนด
ระยะเวลา
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

31 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาครบกําหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี

(หน่วย: บาท)

31 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาครบกําหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี

(หน่วย: บาท)

รวม

43,190,197
43,190,197

1,735,324
1,735,324

52,622
152
52,714

43,190,197
1,735,324
52,622
152
44,978,295

-

-

130,609
130,609

130,609
130,609
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ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่ องจากกองทุนฯมีนโยบายที่เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ราคาหน่วยลงทุนที่
กองทุนฯได้ลงทุนไว้จึงอยูใ่ นรู ปของสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจมี
ผลต่อการดําเนินงานของกองทุนฯ โดยเฉพาะเมื่อมีการวัดค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินบาท
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจาก
กองทุ น ฯมี ย อดคงเหลื อ ของเงิ น ลงทุ น ซึ่ งเป็ นสกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศ จํา นวนเงิ น 720,296 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา และ 1,403,373 ดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กา ตามลําดับ โดยที่กองทุ นฯไม่ได้มีการป้ องกันความ
เสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด
อัตราแลกเปลี่ ย นที่ ใ ช้ใ นการแปลงค่า เงิ นลงทุ นที่ เป็ นเงิ นตราต่ า งประเทศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
และ 2562 คือ 1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เท่ากับ 31.220 บาท และ 30.776 บาท ตามลําดับ
12.2 ลําดับชั้ นของมูลค่ ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของกองทุนฯเป็ นเงิ นลงทุนในหน่วยลงทุนที่แสดงมูลค่ายุติธรรม
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.2 และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีระยะเวลาครบ
กําหนดระยะสั้น ดังนั้น กองทุนฯเชื่ อว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นดังกล่าวแสดง
มูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและเปิ ดเผยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: บาท)
31 กรกฎาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ทางการเงินที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุน
สิ นทรัพย์ ทางการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
หนีส้ ิ นทางการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เจ้าหนี้จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน

รวม

-

22,487,655

-

22,487,655

1,457,006
-

26,708
64

-

1,457,006
26,708
64

-

516

-

516
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(หน่วย: บาท)
31 กรกฎาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ทางการเงินที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุน
สิ นทรัพย์ ทางการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินรับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
หนีส้ ิ นทางการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เจ้าหนี้จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน

รวม

-

43,190,197

-

43,190,197

1,735,324
-

52,622
152

-

1,735,324
52,622
152

-

130,609

-

130,609

ในระหว่างปี กองทุนฯไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
13. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของกองทุนฯ คือ การจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม
เพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทุนฯ
14. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั จัดการฯเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563
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บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด
Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited
1788 ชั้น 18 อาคารสิ งห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
18/F Singha Complex, 1788 New Phetchaburi Road, Bang Kapi, Huai Kwang, Bangkok 10310
โทร / Tel: (66) 2844-0123 โทรสาร / Fax: (66) 2056-9747
E-mail: MAMT_Marketing@manulife.com or www.manulife-asset.co.th

ลงชื่อ .........................................

 8. อื่น ๆ

 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยูใ่ หม่

 6. เลิกกิจการ

 5. ไม่มารับตามกาหนด

 4. ไม่มีผรู ้ ับตามจ่าหน้า

 3. ไม่ยอมรับ

 2. ไม่มีเลขที่หน้าตามจ่าหน้า

 1. จ่าหน้าซองไม่ชดั เจน

เหตุขดั ข้องที่นาจ่ายผูร้ ับไม่ได้

