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สาส์ นจากบริษัทจัดการ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษทั ”) ขอนําส่ งรายงานรอบ 6 เดือนแรกของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์
สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์เก็ต (MS-MONEY) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2563
บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จจัดการกองทุ นรวม และธุ รกิ จจัดการกองทุ นส่ วนบุคคล โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั มี มูลค่า
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 : กันยายน 2563
_____________________________
หมายเหตุ: *กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด (MN-DYNAMIC) เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน เนื่ องจากมีผถู ้ ื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 กันยายน 2563)
1.
2.
3.
4.

นายไมเคิล พาร์คเกอร์
นายเจียนอานี่ เฟี ยคโก้
นายไมเคิล รี ด
นางสาวชัชฎดา เอกะหิ ตานนท์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ (ข้ อมูล ณ กันยายน 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 หารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
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 มตลาดตราสารหนี้
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต มีมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อยูท่ ี่ 92.85 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ ต่อหน่วยลงทุน 11.6524 บาท โดยมีผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน อยูท่ ี่ 0.11% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (55% Total
Return of ThaiBMA Zero Rate Return Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําระยะเวลา 3 เดือน ประเภท
บุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกสิ กรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ หลังหักภาษี) ซึ่ งอยูท่ ี่ 0.44% ทั้งนี้ ณ สิ้ นเดือนกรกฎาคม กองทุนมีสัดส่ วนการลงทุนในตราสารภาครัฐ ได้แก่
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อยูท่ ี่ 96.89% และเงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น 3.11%
ภาวการณ์ การลงทุนในตราสารหนี้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้งั แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 การเคลื่อนไหวของเส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง โดยมีสาเหตุจากความกังวล
หลังจากการแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ วของโคโรนาไวรัส (COVID-19) จากจี นไปยังหลายประเทศทัว่ โลก ส่ วนในเดือนมีนาคม
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวชันขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการเทขายตราสารหนี้จาํ นวนมหาศาลกว่า 9.5 หมื่นล้าน
บาทภายในเดือนเดียวโดยนักลงทุนต่างชาติ อันมีสาเหตุมาจากการแพร่ กระจายของ COVID-19 ไปกว่า 200 ประเทศทัว่ โลก ส่งผลให้
เกิ ดการไถ่ถอนอย่างตื่นตระหนกในกองทุนตราสารหนี้ ตามมาและทําให้เกิ ดการขาดสภาพคล่องอย่างรุ นแรง (Liquidity Crunch)
ในตลาดตราสารหนี้ ไทย โดยเฉพาะตลาดตราสารหนี้ เอกชนซึ่ งส่ งแรงกดดันอย่างมากต่อการกําหนดราคามูลค่ายุติธรรม (Mark-toMarket) และการคํานวณราคาสิ นทรัพย์สุทธิ (NAV) และในท้ายที่สุดนํามาซึ่ งการไถ่ถอนอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นทางธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย (ธปท.) สํานักงานคณะกรรมการ กลต. และสมาคมตราสารหนี้ ไทยจึงได้ร่วมมือกันออกมาตรการแทรกแซงเพื่อเสริ ม
สภาพคล่องให้กบั กองทุนและตลาดตราสารหนี้
ในไตรมาสที่ 2/2563 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวชันขึ้นเล็กน้อยโดยมีสาเหตุจากการหดตัวของสภาวะ
เศรษฐกิจทัว่ โลกจากผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 ที่ทาํ ให้เกิดการปิ ดเมืองและห้ามเดินทางระหว่างประเทศ สาเหตุดงั กล่าว
ทําให้มีความเป็ นไปได้สูงที่ GDP และเงินเฟ้ อของประเทศไทยในปี 2563 จะติดลบ ขณะที่ ธปท. ประกาศปรับลดดอกเบี้ยลง 25 bps
เหลือ 0.50% เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ บรรยากาศของตลาดตราสารหนี้ ภาคเอกชนปรับตัวแย่ลงเนื่ องจากกรณี การผิด
นัดชําระหนี้ของ บมจ.การบินไทย
ณ สิ้ นเดือนกรกฎาคม เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิ มท่ามกลางการหดตัวของสภาวะ
เศรษฐกิจทัว่ โลก อย่างไรก็ตาม การกลับมาเปิ ดเศรษฐกิจอีกรอบในหลายประเทศมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน (ตัวอย่างเช่น ในอเมริ กา
เหนือมีจาํ นวนผูต้ ิดเชื้อรายวันสูงขึ้นแต่ในเอเชียและยุโรปลดลง) นอกจากนี้ ยงั มีการติดเชื้อระลอกที่ 2 ในบางประเทศ (เช่น อินเดีย,
ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้) ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรที่ส้ นั มาก (อายุ 0-1 ปี ) เพิ่มขึ้น 1-2 bps ส่ วนอัตราดอกเบี้ยอายุ 10 ปี ลดลง
1 bps เป็ นผลมาจากการคงดอกเบี้ยนโยบาย
ภาวะเศรษฐกิจ
จากมาตรการปิ ดเมืองและมาตรการห้ามนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ส่ งผลให้การท่องเที่ยวหดตัวรุ นแรง การส่ งออกอ่อนแอทั้งในภาค
ยานยนต์ อุปกรณ์ และสิ นค้าเกษตร ดัชนี ภาคบริ การลดลง รวมทั้งดัชนี การลงทุนภาคเอกชนยังคงน่าผิดหวัง โดย GDP ของไทยปี
2562 ขยายตัวที่ 2.4% เที ยบกับ 4.2% ในปี 2561 ขณะที่ ในไตรมาสแรกและที่ สองของปี 2563 GDP หดตัว -1.8% และ -12.2%
ตามลําดับ ทาง ธปท.จึงได้ปรับคาดการณ์ GDP ปี 2563 จาก -5.3% เป็ น -8.1% และปรับคาดการณ์ปี 2564 จะขยายตัว +5.0% จาก
+3.0%
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แนวโน้ มตลาดตราสารหนี้
จากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 การประกาศ GDP ครั้ง
แรกของสหรัฐฯ ในไตรมาส 2/2563 นั้นได้ยืนยันภาวะเศรษฐกิ จถดถอยที่ -32.9% เมื่อเที ยบกับคาดการณ์ตลาดที่ -34.5% และ
เนื่ องจากปั ญหาการแพร่ กระจายของ COVID-19 ไปทัว่ โลก ทางคณะกรรมการนโยบายทางการเงิ น FOMC ได้ตดั สิ นใจลดอัตรา
ดอกเบี้ยอย่างฉุกเฉิ นถึง 2 ครั้ง รวมกันถึง 150 bps ทําให้อตั ราดอกเบี้ยเหลือเพียง 0-0.25% นอกจากนี้ FED ได้ยืนยันว่าระดับดอกเบี้ย
ควรจะคงอยูใ่ นระดับ 0-0.25% ไปจนถึงปี 2565 และได้เริ่ มซื้ อตราสารหนี้ ภาคเอกชนโดยตรงเพื่อรักษาระดับส่ วนต่างระหว่างอัตรา
ผลตอบแทนของตราสารหนี้ ภาคเอกชนกับพันธบัตรรัฐบาลไว้ ด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงรั กษาขนาดโครงการซื้ อ
สิ นทรัพย์ฉุกเฉิ นสําหรับโรคระบาดใหญ่ (Pandemic Emergency Purchase Programme หรื อPEPP) จํานวน 1.35 ล้านล้านยูโร
นอกจากนี้แล้วประเทศผูน้ าํ กลุ่ม EU ได้ตกลงที่จะกระตุน้ เศรษฐกิจด้วยงบประมาณมูลค่า 750 พันล้านยูโรสําหรับเศรษฐกิจถดถอย
ในครั้งนี้ รวมถึงงบประมาณ 390 พันล้านยูโรสําหรับการให้กยู้ มื เพื่อรักษาสภาพคล่อง ขณะที่สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ใน
ประเทศไทยดีข้ ึนจากการประกาศปิ ดเมือง โดยตัวเลขผูต้ ิดเชื้อทั้งหมดส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่เดินทางมาจากต่างประเทศ ส่ งผลให้รัฐบาล
ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ มากขึ้น
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต (MS-MONEY)
นโยบายการลงทุน
ลงทุ น ในตราสารทางการเงิ น ตราสารแห่ ง หนี้ และ/หรื อเงิ น ฝาก และ/หรื อ ทรั พ ย์สิ น อื่ น ที่ มี คุ ณ ภาพตามที่ สํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยการลงทุนในประเทศจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ สามารถลงทุนได้
ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้เห็นหรื อจะครบกําหนดชําระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน โดยจะดํารงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ
กองทุน เมื่อคํานวณรวมทุกบุคคลที่เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ้ าํ ประกันหรื อคู่สัญญา โดยให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจทํา
สัญญาสวอปและ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดที่อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน
(Foreign Exchange Rate Risk) และจะทําการป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน (Fully Hedge) แต่จะไม่ลงทุน
ในหรื อมีไว้ซ่ ึงตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กองทุนจะลงทุนในตราสารข้างต้น โดยมีอนั ดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็ นตราสารภาครัฐไทย และ/
หรื อเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสิ นซึ่งรัฐบาลเป็ นประกันเงินฝาก หรื อตราสารนั้น
(1) อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรก หรื อ
(2) อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรก หรื อ
(3) อันดับความน่าเชื่อถือที่เที ยบเคียงได้กบั สองอันดับแรกของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นตามที่สถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือได้เปรี ยบเทียบไว้
นโยบายการจ่ ายปันผล

ไม่จ่ายเงินปั นผล แต่จะนํากําไรที่ได้ไปลงทุนต่อ เพื่อให้เกิดรายได้สูงขึ้น

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพ

นายทะเบียนกองทุน

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงตําแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

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

ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด
ตํ่า

บางส่ วน

ดุลยพินิจ

ไม่ ป้องกัน

สู ง
*ปัจจุบนั กองทุนไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
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รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์
เสนอ

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์เก็ต

ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ ในฐานะผูด้ ูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่
มาร์ เก็ ต อัน มี บ ริ ษ ัท หลักทรั พ ย์จัด การกองทุ น แมนู ไ ลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็ นผูจ้ ัด ตั้งและจัด การกองทุ น
ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2563 แล้วนั้น
ธนาคารฯ ได้จดั ทารายงานฉบับนี้ ข้ ึนบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ ได้รับ ณ วันที่ ในจดหมายนี้ โดยเชื่ อว่า
เชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรื อความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิ ทธิในความรับผิดต่อ
ความผิดพลาด ความละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดแจ้ง ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรื อ
ผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรื อตัวแทนของธนาคารไม่รับประกัน
ใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทาการ หรื อการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสี ยหายที่เป็ นผลมาจากการ
กระทา หรื อการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้
ธนาคารฯ เห็ น ว่า บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น แมนู ไ ลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ป ฏิ บัติ ห น้ าที่
ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ ได้กาหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมตั ิจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พ ระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์
พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(คุณกฤป อันตกร คุณเจิดจันทร์ สุนนั ทพงศ์ศกั ดิ์)
Citibank N.A.
ผูด้ ูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ
10 กันยายน 2563
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ผลการดําเนินงานย้ อนหลัง (%)
กองทุน
MS-MONEY

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิของกองทุน (บาท)
92,854,833.10

มูลค่ าหน่ วยลงทุน (บาท)
11.6524

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่ วนั ทีจ่ ดั ตั้งกองทุน
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MS-MONEY
Benchmark

117.21
115.36

111.76
110
108.26

104.88
103.22
101.6
2008

2010

ชื่อกองทุน /
เกณฑ์ มาตรฐาน
MS-MONEY
เกณฑ์มาตรฐาน*
Standard Deviation
ของกองทุน
Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก**

2012

ตั้งแต่
ต้ นปี
0.18

2014

2016

2018

%ตามช่ วงเวลา

%ต่ อปี

2020

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

-0.01

0.11

0.62

0.73

0.85

1.32

ตั้งแต่ จดั ตั้งกองทุน
(20 ก.พ. 51)
1.24

0.54

0.16

0.44

1.12

1.21

1.23

1.62

1.77

0.05

0.04

0.05

0.06

0.06

0.05

0.08

0.19

0.03

0.01

0.04

0.04

0.03

0.03

0.15

0.26

0.57

0.24

0.48

1.01

1.00

0.98

1.23

1.24

ที่มา : Morningstar
หมายเหตุ: การนําเสนอผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งในช่วงเวลาตํ่ากว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็ นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
*เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เรื่ อง การปรับปรุ งการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนผ่านกองทุนรวม
จึงมีการปรับตัวชี้วดั ของกองทุนเป็ น 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจําระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุ งเทพ ธนาคารกสิ กรไทย และธนาคารไทยพาณิ ชย์ หลังหักภาษี โดยเริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป
**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําระยะเวลา 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารไทยพาณิ ชย์และธนาคารกสิ กรไทย หลังหักภาษี
(เริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป)
การเปลี่ยนเกณฑ์ มาตรฐานที่ ใช้ วัดผลการดําเนิ นงานในช่ วงแรกอาจทําให้ ผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมดี ขึน้ เมื่อเปรี ยบเที ยบ
ตัวชี ้วดั มาตรฐาน เนื่ องจากตราสารหนี ท้ ี่ กองทุนลงทุนบางส่ วนไม่ มีภาระภาษี ขณะที่ ตัวชี ้วัดมาตรฐานใหม่ คาํ นวณจากสมมติ ฐาน
ตราสารหนีท้ ั้งหมดเสี ยภาษี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีจ้ ัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริ ษทั จัดการลงทุน
การลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ ใช่ การฝากเงิน และมีความเสี่ ยงจากการลงทุนซึ่ งผู้ลงทุนอาจไม่ ได้ รับเงิ นลงทุน
คืนเต็มจํานวน/ แม้ ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้ เฉพาะทรั พย์ สินที่ มีความเสี่ ยงตํา่ แต่ กม็ ีโอกาสขาดทุนได้ / ผู้ลงทุนโปรดทําความ
เข้ าใจลักษณะสิ นค้ า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ ยงก่ อนตัดสิ นใจลงทุน/ ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรี ยบเที ยบผลการ
ดําเนินงานที่ เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม*
(Fund's direct expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)

จํานวนเงิน
(พันบาท)
108.89
14.97
32.67
ไม่มี

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ
0.1064
0.0146
0.0319
ไม่มี

-

-

45.47
50.68

0.0444
0.0495

1.24
0.62
0.90

0.0012
0.0006
0.0009

255.44

0.2495

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริ มการขาย
•
•

ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)
ค่าอากรแสตมป์ และค่าไปรษณี ยากร

ค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์ (Securities Transfer fee)
ค่าจัดทํา จัดพิมพ์รายงานประจําปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
รวมค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด**
*
**

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio : PTR)
PTR =

MIN(ซื้อหุน้ , ขายหุน้ )

PTR =

Avg. NAV
415,834,914.86
101,768,048.11

PTR =

4.09

หมายเหตุ: PTR คํานวณจากมูลค่าที่ต่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุน
รวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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การรับค่ าตอบแทนหรือประโยชน์ อนื่ ใดทีม่ ใิ ช่ ดอกผล
หรือผลประโยชน์ ทวั่ ไปทีเ่ กิดจากการลงทุน
กองทุนนี้ไม่มีการรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ดอกผลหรื อผลประโยชน์ทว่ั ไปที่เกิดจากการลงทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมื เงินและการก่ อภาระผูกพัน
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์ สินอืน่
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ชื่อหลักทรัพย์
พันธบัตร ตัว๋ เงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐบาลแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/182/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/63
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอืน่ ทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้
เงินลงทุนในเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร ซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ กรุ งเทพฯ
สินทรัพย์ อนื่ และหนีส้ ินอืน่
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น
มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ

จํานวนหน่ วย
(พันหน่ วย)

45,000.00
12,000.00
5,000.00
8,000.00
20,000.00

90,000.00

มูลค่ าตามราคาตลาด
(พันบาท)

ร้ อยละของ
NAV

44,997.72
11,997.36
4,998.45
7,996.93
19,979.35

48.46
12.92
5.38
8.61
21.52

14.78

0.01

2,939.37

3.17

0.17
69.30
92,854.83

0.00
0.07
100.00

ข้ อมูลอายุถัวเฉลีย่ แบบถ่ วงนํา้ หนักและสัดส่ วนของการลงทุนในทรัพย์ สินทีม่ สี ภาพคล่ องสู ง
0.07 ปี
อายุเฉลีย่ ตราสารของกองทุน (Portfolio Duration)
96.91 (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน)
สัดส่ วนของการลงทุนในทรัพย์ สินทีม่ สี ภาพคล่องสู ง
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่ งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึง่ หนีก้ งึ่ ทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
กลุ่มของตราสาร

มูลค่ าตามราคาตลาด

%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัว๋ แลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย พันธบัตร หรื อตราสารแห่ งหนี้ ที่กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรื อกระทรวงการคลัง เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง
ผูร้ ับอาวัล หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ข) ตราสารที่ ธนาคารที่ มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อ
บริ ษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน

89,969,811.90

96.89

14,779.40

0.02

(ค) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก
ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ง) ตราสารที่ มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับที่ ต่าํ กว่า
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลัก
หลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน

-

-

-

-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง)

15 % NAV

รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารแห่ งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึง่ หนีก้ งึ่ ทุนทีก่ องทุนลงทุนหรือมีไว้ เป็ นรายตัว
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประเภท
พันธบัตร
CB20806C
CB20O22B
CB20820B
CB20903B
CB20827B
เงินฝากในธนาคาร
พาณิชย์
CITI-GOLD
SAVING
CITI-SAVING-THB

ผู้ออก

ผู้คาํ้ ประกัน/
ผู้รับรอง/
ผู้สลักหลัง

วันครบอายุ อันดับความ
น่ าเชื่อถือ
6 ส.ค. 63
22 ต.ค. 63
20 ส.ค. 63
3 ก.ย. 63
27 ส.ค. 63

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่ าหน้ าตัว๋
(บาท)
45,000,000.0000
20,000,000.0000
12,000,000.0000
8,000,000.0000
5,000,000.0000

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด
(บาท)
89,969,811.90
44,997,719.29
19,979,352.84
11,997,361.40
7,996,927.21
4,998,451.16
2,954,216.12

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ
กรุ งเทพฯ
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ
กรุ งเทพฯ
(บ/ช เพื่อการดําเนินงาน)

14,779.40
2,939,436.72
รวม

92,924,028.02
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ
Tris

Fitch

Definition

Notes

การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนีร้ ะยะสั้น
T1

F1

T2

F2

T3

F3

T4

B, C

D

D

ผูอ้ อกตราสารหนี้ มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงิ นที่
แข็งแกร่ งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ
ได้รับความคุม้ ครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิต
ในระดับ อื่ น ผู ้อ อกตราสารที่ ไ ด้รั บ อัน ดับ เครดิ ต ในระดับ
ดังกล่าวซึ่ งมีเครื่ องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุม้ ครองด้าน
การผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิง่ ขึ้น
ผูอ้ อกตราสารหนี้ มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงิ นที่
แข็งแกร่ งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ
ผูอ้ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นใน
ระดับที่ยอมรับได้
ผูอ้ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ที่ค่อนข้างอ่อนแอ
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้
ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด

การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
AAA

AAA(tha)

ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าที่สุด

AA

AA(tha)

ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก

A

A(tha)

ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ ยงตํ่า

BBB

BBB(tha)

ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้

BB

BB(tha)

ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง

B

B(tha)

ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มาก

C

CCC,CC,C (tha)

มีความเสี่ ยงต่อการผิดนัดชําระหนี้สูงสุด

D

DDD,DD,D (tha)

อยูใ่ นภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้

กลุม่ ตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน
(Investment grade
bonds)
กลุม่ ตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร
(Speculative grade
bonds)

ทั้ง Tris Rating และ Fitch Ratings ได้ใช้สัญลักษณ์บวก (+) และลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพ
เครดิตที่ นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และน้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลําดับ ส่ วนกรณี ของ Fitch Ratings จะไม่มีการใช้สัญลักษณ์
ต่อท้ายสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือ AAA (tha) และอันดับที่ต่าํ กว่า CCC (tha)
ทีม่ า : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย / www.trisrating.com / www.fitchrating.com
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กองทุนปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
งบดุล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
31 กรกฎาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่ วย : บาท
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 89,984,057.20 บาทในปี 2563)
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ :
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยล่ะ 10 บาท)
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมต้นงวด
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิตอ่ หน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

89,984,591.30
2,939,372.97
54.19
115.09
92,924,133.55
68,916.97
383.48
69,300.45
92,854,833.10
79,686,741.02
(3,898,099.42)
16,939,348.63
126,842.87
92,854,833.10
11.6524
7,968,674.10
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กองทุนปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
งบกําไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

31 กรกฎาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่ วย : บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน :
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

912.80
912.80
108,885.85
14,971.81
32,665.75
98,910.65
255,434.06
(254,521.26)
379,992.69
1,371.44
381,364.13
126,842.87
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กองทุนปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ชื่อหลักทรัพย์
พันธบัตร ตัว๋ เงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐบาลแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/182/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/63
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอืน่ ทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร ซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ
รวมเงินลงทุน
หัก เงินปั นผลค้างรับ
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น

จํานวนหน่ วย มูลค่ าตามราคาตลาด
(พันหน่ วย)
(พันบาท)

ร้ อยละของ
เงินลงทุน

45,000.00
12,000.00
5,000.00
8,000.00
20,000.00

44,997.72
11,997.36
4,998.45
7,996.93
19,979.35

50.01
13.33
5.55
8.89
22.20

90,000.00

14.78
89,984.59

0.02
100.00

90,000.00

89,984.59

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 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ได้รับบทวิจยั และบทวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
ลงทุนของกองทุนจากบริ ษทั นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จํากัด

รายงานการลงทุนทีไ่ ม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
ในช่วงเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน
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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

