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สาส์ นจากบริษัทจัดการ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนู ไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษทั ”) ขอนําส่ งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์
มันนี่ มาร์เก็ต (MS-MONEY) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้งั แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มกราคม 2564
บริ ษทั ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม และธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดย ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 บริ ษทั มีมูลค่าทรัพย์สิน
สุ ทธิ ภ ายใต้ ก ารจั ด การรวมทั้ งสิ้ น 5,873,245,481.53 บาท (ยังรวมมู ล ค่ าทรั พ ย์ สิ นสุ ทธิ ข องกองทุ น เปิ ด แมนู ไลฟ์ ก้ าวไกล
(MN-BALANCE))*
ปัจจุบนั บริ ษทั มีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 14 กองทุน ประกอบด้วย
กองทุนรวมทีล่ งทุนในต่ างประเทศ 8 กองทุน คือ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อิเมอร์ จิง้ อีสเทอร์ น ยุโรป เอฟไอเอฟ

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

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควิต้ ี พลัส เอฟไอเอฟ

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ

• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ

กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน คือ
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิต้ ี
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อิควิต้ ี ปันผล
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 ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ หุ ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี
• กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ หุ ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม
และกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ 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 เพื่ อประโยชน์สูงสุ ดที่ จะเกิ ดแก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน ทุกท่ าน ทั้งนี้ บริ ษ ัทยังคงมุ่งมั่น ที่ จะนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ และปรับปรุ งคุณภาพการขายและการบริ การ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
กรุ งเทพฯ : เมษายน 2564
__________________________
หมายเหตุ: *กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวไกล (MN-BALANCE) เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน เนื่องจากมีผถู้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35
ราย จึงได้ประกาศยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
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ประวัติบริษัท
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549
ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 100 ล้านบาท โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วน
บุคคลจากกระทรวงการคลัง ซึ่ งอยู่ภายใต้การกํากับดู แลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
บริ ษทั ได้ จดทะเบียนเพิ่มทุน 9 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
ครั้งที่ 8 : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 จํานวน 15 ล้านบาท รวมเป็ น 399 ล้านบาท
ครั้งที่ 9 : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 จํานวน 13 ล้านบาท รวมเป็ น 412 ล้านบาท

คณะกรรมการของบริษัทจัดการ (ข้ อมูล ณ เมษายน 2564)
1.
2.
3.
4.

นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน
นายจีชู หลิว
นายสุ เมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
นายไมเคิล เกรแฮม รี ด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การ

คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ (ข้ อมูล ณ เมษายน 2564)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายไมเคิล รี ด
นายสุ เมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์
นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์
นายจิรศักดิ์ กีรติไพบูลย์
นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี
นายวสุ สุ ทธิพงษ์ชยั

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

__________________________
หมายเหตุ: *สิ้นสุดการปฏิบตั ิหน้าที่ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564
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ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ มตลาด
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์เก็ต (MS-MONEY) มีมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ และผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ย้อนหลัง 1 ปี ณ วันที่
29 มกราคม 2564 เทียบกับช่วงเวลา ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ดังนี้
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ (ล้านบาท)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
MS-MONEY
เกณฑ์มาตรฐาน*

29 ม.ค. 64
42.54
11.6498
1 ก.พ. 63 – 29 ม.ค. 64
0.09%
0.46%

31 ม.ค. 63
110.77
11.6391
1 ก.พ. 62 – 31 ม.ค. 63
1.01%
1.40%

(*55% Total Return of ThaiBMA Zero Rate Return Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ ยเงินฝากประจําระยะเวลา 3
เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคาร
กสิ กรไทย และธนาคารไทยพาณิ ชย์ หลังหักภาษี)
ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้งั แต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มกราคม 2564
ภาวการณ์ลงทุนของตลาดตราสารหนี้
ในช่ วงเดื อนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม 2563 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรั บตัวชันขึ้นเล็กน้อย โดยในไตรมาสที่
2/2563 เกิดการหดตัวของสภาวะเศรษฐกิจทัว่ โลกจากผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 ที่ทาํ ให้ตอ้ งปิ ดเมืองและห้ามเดินทาง
ระหว่างประเทศ ส่ งผลให้เกิดการคาดการณ์ว่า GDP และเงินเฟ้อของประเทศไทยในปี 2563 นั้นติดลบ ขณะที่ธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย (ธปท.) ประกาศปรับลดดอกเบี้ยลง 25 bps เหลือ 0.50% เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ บรรยากาศของตลาดตราสาร
หนี้ภาคเอกชนปรับตัวแย่ลงเนื่องจากกรณี การผิดนัดชําระหนี้ของ บมจ.การบินไทย อย่างไรก็ตาม การกลับมาเปิ ดเศรษฐกิจอีกรอบใน
หลายประเทศมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน (ตัวอย่างเช่น ในอเมริ กาเหนือมีจาํ นวนผูต้ ิดเชื้อรายวันสู งขึ้นแต่ในเอเชียและยุโรปลดลง) ขณะที่
ยังมีการติดเชื้อระลอกที่ 2 ในบางประเทศ (เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้) ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรที่ส้ ันมาก (อายุ 0-1
ปี ) เพิ่มขึ้น 1-2 bps ส่วนอัตราดอกเบี้ยอายุ 10 ปี ลดลง 1 bps เป็ นผลมาจากการคงดอกเบี้ยนโยบาย
ในเดือนธันวาคม 2563 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลง เนื่องจากความชัดเจนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริ การวมถึงความคืบหน้าของวัคซี น COVID-19 จากไฟเซอร์ โมเดอร์ นา และแอสตร้าเซนเนก้า ส่ งผลให้เงินทุนไหลเข้า
สิ นทรัพย์เสี่ ยงมากขึ้น อย่างไรก็ดี บรรยากาศของตลาดตราสารหนี้ ไทยปรับตัวดีข้ ึนจากการคงเบี้ยของธนาคารแห่ งประเทศไทยที่
0.50% เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยมีอุปสงค์เพิ่มขึ้นสําหรับผลตอบแทนระยะสั้นอายุนอ้ ยกว่า 1 ปี
ในเดือนมกราคม 2564 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยขยับขึ้นเล็กน้อย อันเป็ นผลมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
สหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการบริ หารวัคซี น COVID-19 จากไฟเซอร์ โมเดอร์ นา และแอสตร้าเซเนก้าที่ประสบความสําเร็ จซึ่ ง
ส่ งผลให้เกิดความเชื่ อมัน่ มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ประธานาธิ บดีของสหรัฐฯ นายโจ ไบเดน สัญญาว่าจะใช้มาตรการกระตุน้ ทางการ
คลังมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ บ่งบอกถึงอุปทานพันธบัตรระยะยาวที่มากขึ้น ในขณะที่เฟดเริ่ มดําเนิ นการตามเป้ าหมาย
อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราเงินเฟ้อให้สูงกว่า 2% ในระยะสั้น ดังนั้นพันธบัตรระยะยาวซึ่งขึ้นอยู่กบั ความคาดหวัง
ของเงินเฟ้อจึงได้รับแรงกดดัน นอกจากนี้ ยังมีอุปสงค์ที่คอ่ นข้างแข็งแกร่ งในช่วงสั้นๆ ของเส้นโค้งเนื่องจาก ธปท. คงอัตราดอกเบี้ย
ไว้ที่ 0.50% ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ท่ามกลางสภาพคล่องที่ฝืดเคือง ดังนั้นผลตอบแทนระยะสั้น (ตํ่ากว่า 1 ปี ) จึงเพิ่มขึ้นเพียง 3-5
bps ในทางกลับกันอัตราผลตอบแทนในช่วง 2-5 ปี เพิ่มขึ้น 5-10 bps ในขณะที่อายุ 10 ปี ขยับขึ้นเพียง 1 bps
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ภาวะเศรษฐกิจ
จากข้อมูลของ ธปท. การฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จไทยในเดือนธันวาคม 2563 ยังไม่สมํ่าเสมอเนื่ องจากมีผูต้ ิดเชื้ อ COVID-19 ระบาด
ระลอกที่สองในช่วงปลายเดือน ส่งผลให้มีผตู ้ ิดเชื้อใหม่รายวันพุ่งขึ้นมาอยูท่ ี่ 800-900 คนต่อวัน จาก 200-300 คนต่อวัน เนื่องจากการ
แพร่ ระบาดใหญ่จากตลาดกุง้ ในสมุทรสาครซึ่งแพร่ กระจายมาจากกลุ่มเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และรวมถึงการแพร่ กระจายต่อกันใน
กลุ่มผูเ้ ล่นพนันจากบ่อนผิดกฎหมายในระยอง ทําให้มีการประกาศใช้มาตรการปิ ดเมืองบางส่วนเพื่อลดการแพร่ ระบาด ดังนั้น ธปท.
จึงได้ปรับคาดการณ์ การเติบโต GDP ของประเทศไทยในปี 2564 จาก 3.6% เป็ น 3.2% ขณะที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติได้ปรับคาดการณ์ การเติ บโตจาก 4.5% เป็ น 2.8% โดยคาดว่าภาคการส่ งออก การบริ การและการท่องเที่ ยวยังคงประสบ
ปัญหาเนื่องจากยังคงมีขอ้ จํากัดการเดินทางระหว่างประเทศ
แนวโน้ มตลาดตราสารหนี้
เนื่องจากปัญหาการแพร่ กระจายของ COVID-19 ไปทัว่ โลก ทางคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของสหรัฐฯ (FOMC) ได้ตดั สิ นใจ
ลดอัตราดอกเบี้ยอย่างฉุ กเฉิ นถึง 2 ครั้ง รวมกันถึง 150 bps ทําให้อตั ราดอกเบี้ยเหลือเพียง 0-0.25% นอกจากนี้ เฟดได้ยืนยันว่าระดับ
ดอกเบี้ยควรจะคงอยู่ในระดับ 0-0.25% ไปจนถึงปี 2565 ขณะนี้การใช้นโยบายดอกเบี้ย 0% และการที่ประธานเฟดยังไม่เห็นด้วยกับ
นโยบายดอกเบี้ ย ติ ด ลบ ทําให้ ต ลาดซื้ อ ขายล่ ว งหน้ าให้ โอกาสเพี ย งเล็ก น้ อ ยที่ เฟดจะปรั บ ลดอัต ราดอกเบี้ ยจนติ ด ลบในเดื อ น
พฤศจิกายน 2564 และเดือนธันวาคม 2564
ในประเทศไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะ 3 เดือนปรับขึ้นเป็ น 0.47% จาก 0.32% โดยเส้นอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
เนื่องจาก ธปท. คงดอกเบี้ยนโยบายไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.50% ขณะที่เศรษฐกิจไทยหดตัวน้อยกว่าที่คาดในไตรมาส 4/2563 GDP ลดลง
4.2% YoY เทียบกับไตรมาสก่อนที่หดตัว 6.4% YoY อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP ของ
ไทยในปี 2564 เหลือ 2.8% โดยต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ที่มีการแพร่ ระบาดเป็ นวงกว้างและ
รวดเร็ ว ซึ่งการตั้งเป้าหมายในการฉีดวัคซีนในประเทศไทยยังคงต้องรอมาตรการจากรัฐบาลต่อไป
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต (MS-MONEY)
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่ งหนี้ และ/หรื อเงินฝาก และ/หรื อทรัพย์สินอื่นที่มีคุณภาพตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด โดยการลงทุน ในประเทศจะเน้นลงทุ นในตราสารที่ มีอนั ดับ ความน่ าเชื่ อถื อที่ สามารถลงทุน ได้ตามที่ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้เห็นหรื อจะครบกําหนดชําระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน โดยจะดํารงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่ งหนี้ ที่เสนอขายในต่างประเทศในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ
กองทุน เมื่อคํานวณรวมทุกบุคคลที่เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่ังจ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ้ าํ ประกันหรื อคู่สัญญา โดยให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจทําสัญญา
สวอปและ/หรื อ สั ญ ญาฟอร์ เวิร์ด ที่ อ้างอิ งกับ อัต ราแลกเปลี่ ยนเพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี่ ยง (Hedging) จากอัต ราแลกเปลี่ ยน (Foreign
Exchange Rate Risk) และจะทําการป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน (Fully Hedge) แต่จะไม่ลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ ง
ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กองทุนจะลงทุนในตราสารข้างต้น โดยมีอนั ดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็ นตราสารภาครัฐไทย และ/หรื อ
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสิ นซึ่งรัฐบาลเป็ นประกันเงินฝาก หรื อตราสารนั้น
(1) อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรก หรื อ
(2) อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรก หรื อ
(3) อันดับความน่ าเชื่ อถือที่เทียบเคียงได้กบั สองอันดับแรกของการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือระยะสั้นตามที่สถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือได้เปรี ยบเทียบไว้
นโยบายการจ่ ายปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ

นายทะเบียนกองทุน

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงตําแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ ยง FX

ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด
ตํ่า

บางส่ วน

ดุลยพินิจ

ไม่ ป้องกัน

สู ง
*ปัจจุบนั กองทุนไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บัญชี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
เรื่ องที่แก้ไข

สรุปรายละเอียด

วันที่มีผล

ยกเลิกข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน
ในกองทุนรวม
[เป็ นไปตามประกาศสํานักงาน
ก.ล.ต. ที่ สน.52/2563 และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทน.62/2563]

การยกเลิกข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ได้แก่
(1) ยกเลิก การจํากัดการถื อหน่ วยลงทุน ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรื อ กลุ่ม
บุคคลเดียวกัน ถื อ หน่ วยลงทุน ในส่ วนที่ เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วย
ลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
(2) ยกเลิกการดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจํากัดการจัดสรรและการ
โอนหน่วยลงทุน การรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. การแก้ไขสัดส่ วนการ
ถือหน่ วยลงทุนกรณี ถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจํากัด รวมทั้งการจํากัดสิ ทธิ
ของผูถ้ ือ หน่ วยลงทุน ในการรั บ เงิน ปั น ผล (เฉพาะกองทุน ที่ มีน โยบาย
จ่ายเงินปันผล) เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริ ษทั จัดการจะ
ไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 นั้น

22 ธันวาคม 2563

ปรั บปรุงรายชื่ อผู้สอบบัญชี

เดิม

ใหม่

ชื่อ : นางสาวสมใจ คุณปสุต
ชื่อ : นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ชื่อ : นางยุพดี สัจจะวรรณกุล (ยกเลิก)

ชื่อ : นางสาวสมใจ คุณปสุต
ชื่อ : นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ชื่อ : นางสาวณริ ศรา ไชยสุ วรรณ
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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 แมนูไลฟ์ 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 มกราคม 2564 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 นว่าบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนู ไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด ได้ปฏิ บัติหน้าที่ ในการ
จัด การโดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรตามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นโครงการจัด การที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ ากส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พ ระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพ ย์
พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(คุณกฤป อันตกร คุณเจิดจันทร์ สุนนั ทพงศ์ศกั ดิ์)
Citibank N.A.
ผูด้ ูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ
23 กุมภาพันธ์ 2564
7

ผลการดําเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

กองทุน
MS- MONEY

มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน (บาท)
42,542,936.85

มูลค่าหน่ วยลงทุน (บาท)
11.6498

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่ วนั ที่จัดตั้งกองทุน
125

MS-MONEY
Benchmark*

120.32
118.05

113.63
111.48
109.38

105.29
103.3
101.35
2008

2009

ชื่ อกองทุน /
เกณฑ์มาตรฐาน

2011

ตั้งแต่
ต้ นปี
-0.02
0.01

2013

2015

2017

%ตามช่ วงเวลา
3 เดือน 6 เดือน

2019

%ต่ อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน
(20 ก.พ. 51)
1.19
1.71

-0.01
-0.02
0.09
0.61
0.73
1.29
MS-MONEY
0.09
0.16
0.46
1.02
1.10
1.57
เกณฑ์มาตรฐาน*
Standard Deviation
0.08
0.06
0.05
0.05
0.06
0.06
0.08
0.18
ของกองทุน
Standard Deviation
0.01
0.02
0.01
0.03
0.03
0.03
0.13
0.26
ของเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก**
0.02
0.06
0.12
0.29
0.77
0.84
1.16
1.18
ที่มา : Morningstar
หมายเหตุ: การนําเสนอผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งในช่วงเวลาตํ่ากว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็ นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
*เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เรื่ อง การปรับปรุ งการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนผ่านกองทุนรวม
จึงมีการปรับตัวชี้ วดั ของกองทุนเป็ น 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ ยเงินฝาก
ประจําระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุ งเทพ ธนาคารกสิ กรไทย และธนาคารไทยพาณิ ชย์ หลังหักภาษี โดยเริ่ มใช้ต้งั แต่วนั ที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป
**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําระยะเวลา 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารไทยพาณิ ชย์และธนาคารกสิ กรไทย หลังหักภาษี
(เริ่ มใช้ต้งั แต่วนั ที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป)
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีจ้ ัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริ ษัทจัดการลงทุน
การลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ ใช่ การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่ งผู้ลงทุนอาจไม่ ได้ รับเงินลงทุน
คืนเต็มจํานวน/ แม้ ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้ เฉพาะทรั พย์ สินที่มีความเสี่ยงตํา่ แต่ กม็ ีโอกาสขาดทุนได้ / ผู้ลงทุนโปรดทําความ
เข้ าใจลักษณะสิ นค้ า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ ยงก่ อนตัดสิ นใจลงทุน/ ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรี ยบเทียบผลการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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ค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
ค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*
(Fund's direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)

ร้ อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

187.84

0.2164

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)

25.54

0.0294

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)

55.73
ไม่มี

0.0642
ไม่มี

-

-

90.72
83.71
0.96
2.22

0.1045
0.0964
0.0011
0.0026

0.91

0.0011

447.63

0.5157

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริ มการขาย
•
•

ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)
ค่าอากรแสตมป์ และค่าไปรษณี ยากร
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์ (Securities Transfer)
ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ รายงานประจําปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ
รวมค่าใช้ จ่ายทั้งหมด**
*
**

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio : PTR)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้งั แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
PTR =

MIN (ซื้อหุ้น, ขายหุน้ )

PTR =

Avg. NAV
347,506,174.89
86,810,190.23

PTR =

4.00

หมายเหตุ: PTR คํานวณจากมูลค่าที่ต่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุน
รวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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การรับค่าตอบแทนหรื อประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ ดอกผล
หรื อผลประโยชน์ ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน
กองทุนนี้ไม่มีการรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ดอกผลหรื อผลประโยชน์ทวั่ ไปที่เกิดจากการลงทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
ชื่ อหลักทรัพย์
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรื อพันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐบาลแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/64
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรื อธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร ซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ
ตราสารแห่ งหนีท้ ี่บริษัทจํากัดเป็ นผู้ออก
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
หุ้นกูร้ ะยะสั้นของบริ ษทั ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด ชุดที่ 8
ครบกําหนดไถ่ถอน วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ กรุ งเทพฯ
สินทรัพย์อื่น และหนีส้ ินอื่น
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ

จํานวนหน่ วย มูลค่าตามราคาตลาด
(พันหน่ วย)
(พันบาท)

32,000.00
4,000.00

4000.00

40,000.00

ร้ อยละของ
NAV

31,998.70
3,998.41

75.22
9.40

14.78

0.03

3,994.84

9.39

2,636.10

6.20

1.66
101.77
42,542.72

0.00
0.24
100.00

ข้ อมูลอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่ วงนํ้าหนักและสัดส่ วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสู ง
0.05 ปี
อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน (Portfolio Duration)
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ ี่ออกโดยนิตบิ ุคคลไทยหรื อตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรื อตราสารกึง่ หนีก้ งึ่ ทุน
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)

%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัว๋ แลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พันธบัตร หรื อตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรื อกระทรวงการคลัง เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง
ผูร้ ับอาวัล หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน

35,996,189.70

84.61

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั
เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน

14,779.40

0.03

(ค) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก
ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน

3,994,728.30

9.39

(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล
ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน

-

-

สัดส่วนสู งสุ ด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

15 %NAV

รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารแห่ งหนี้ เงินฝาก หรื อตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ ต
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
ประเภท

ผู้ออก

ผู้คาํ้ ประกัน/
ผู้รับรอง/
ผู้สลักหลัง

วันครบอายุ อันดับความ
น่ าเชื่ อถือ

พันธบัตร
CB21204C
CB21408B

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

8 เม.ย. 64

หุ้นกู้
ICBCTL215

บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)

7 พ.ค. 64

4 ก.พ. 64

AAA(tha)

มูลค่าหน้ าตั๋ว
(บาท)

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
(บาท)

32,000,000.0000
4,000,000.0000

31,997,828.48
3,998,361.22

4,000,000.0000

3,994,728.30

เงินฝากในธนาคารพาณิชย์
CITI-GOLD SAVING

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ กรุ งเทพฯ

14,779.40

CITI-SAVING-THB

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ กรุ งเทพฯ
(บ/ช เพื่อการดําเนินงาน)

2,636,118.40
รวม

42,641,815.80
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ
Tris

Fitch

Definition

Notes

การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารหนีร้ ะยะสั้น
T1

F1

ผูอ้ อกตราสารหนี้ มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่
แข็งแกร่ งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ
ได้รับความคุม้ ครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิต
ในระดับ อื่ น ผู ้อ อกตราสารที่ ไ ด้รั บ อัน ดั บ เครดิ ต ในระดั บ
ดังกล่าวซึ่ งมีเครื่ องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุม้ ครองด้าน
การผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

T2

F2

ผูอ้ อกตราสารหนี้ มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่
แข็งแกร่ งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ

T3

F3

ผูอ้ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นใน
ระดับที่ยอมรับได้

T4

B, C

ผูอ้ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่
ค่อนข้างอ่อนแอ

D

D

เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้
ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด

การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
AAA
AAA(tha)
ความน่าเชื่อถือสู งที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าที่สุด
AA
AA(tha)
ความน่าเชื่อถือสู งมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก
A
A(tha)
ความน่าเชื่อถือสู ง และมีความเสี่ ยงตํ่า
BBB
BBB(tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
BB
BB(tha)
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง
B
B(tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มาก
C
CCC,CC,C (tha) มีความเสี่ ยงต่อการผิดนัดชําระหนี้สูงสุ ด
D
DDD,DD,D (tha) อยูใ่ นภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้

กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน
(Investment grade
bonds)
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร
(Speculative grade
bonds)

ทั้ง Tris Rating และ Fitch Ratings ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิ ตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพ
เครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และน้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลําดับ ส่วนกรณี ของ Fitch Ratings จะไม่มีการใช้สัญลักษณ์ต่อท้าย
สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือ AAA (tha) และอันดับที่ต่าํ กว่า CCC (tha)
ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย / www.trisrating.com / www.fitchrating.com
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รายงานชื่ อบุคคลที่เกี่ยวข้ องและข้ อมูลการทําธุรกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องกับกองทุน (ข้ อมูล ณ 29 มกราคม 2564)
1. รายชื่ อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายไมเคิล รี ด
นายสุ เมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์
นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์
นายวสุ สุ ทธิพงษ์ชยั
นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี

ชื่ อ - นามสกุล

2. ข้ อมูลการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
-ไม่มี ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริ ษทั จัดการโดยตรงหรื อที่
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการที่ www.manulife-asset.co.th
การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 บริ ษทั ได้รับบทวิจยั และบทวิเคราะห์เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
ลงทุนของกองทุนจากบริ ษทั นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

บริษัทนายหน้ า

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต้ ีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
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รายงานการลงทุนที่ไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
วัน ที่ 18 พฤศจิ กายน 2563 กองทุ นเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต มี อายุเฉลี่ ยแบบถ่วงนํ้าหนัก (Portfolio Duration) ของ
กองทุนอยูท่ ี่ประมาณ 96 วัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินที่กาํ หนดให้ Portfolio Duration ณ ขณะ
ใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกิน 92 วัน จากการที่กองทุนลงทุนในตราสาร CB21401A ทดแทนตราสารเดิมที่ครบกําหนด อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสําคัญ จึงไม่ได้มีการขายตราสารดังกล่าวออกไปทันทีซ่ ึ งจะทําให้เกิดการ
ขาดทุนอันไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเทียบกับการให้กองทุนถือตราสารดังกล่าวต่อไปอีก 2-3 วัน ก็จะทําให้อายุเฉลี่ย
แบบถ่วงนํ้าหนักของกองทุนกลับสู่เกณฑ์ปกติตามที่กาํ หนดไว้
ทั้งนี้ ปั จจุบนั กองทุนได้ลงทุนเป็ นไปตามเกณฑ์และนโยบายการลงทุนที่กาํ หนด โดยจะบริ หารจัดการด้วยความระมัดระวังเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนต่อไป
รายงานข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์เก็ต มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
โดยกลุ่มบุคคลจํานวน 1 กลุ่ม เป็ นสัดส่วนร้อยละ 53.49
รายชื่ อผู้จัดการกองทุนรวม
ชื่ อ - นามสกุล
นายสุ เมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
นายวสุ สุ ทธิพงษ์ชยั

ขอบเขตหน้ าที่

วันที่เริ่มบริหารกองทุน

บริ หารทีมงานสายงานการลงทุน

17 สิ งหาคม 2563

ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี้

15 กันยายน 2552

14

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์เก็ต
รายงาน และ งบการเงิน
31 มกราคม 2564
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต (กองทุนฯ) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรั พย์สุทธิ สาํ หรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ผลการดําเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิสาํ หรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกันของ กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่
กําหนดโดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน และได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กองทุนฯตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุใน
ข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารของกองทุนฯมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่กาํ หนดโดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
และได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารของกองทุนฯพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ 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
และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน
จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ 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
17

•

ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของ
การควบคุมภายในของกองทุนฯ

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารของกองทุนฯใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารของกองทุนฯจัดทํา

•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนิ นงานต่อเนื่องของผูบ้ 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 นเหตุให้กองทุนฯต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้

•

ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารของกองทุนฯในเรื่ องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุม
ภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

ณริ ศรา ไชยสุ วรรณ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4812
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 26 เมษายน 2564
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี� มาร์ เก็ต
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 มกราคม 2564
2564

(หน่วย: บาท)
2563

40,006,723
2,636,098
19
1,647
42,644,487

106,884,395
4,002,014
85
735
110,887,229

101,169
597
101,766
42,542,721

118,125
757
118,882
110,768,347

2,000,000,000

2,000,000,000

9

36,518,117

95,168,561

8

17,050,844
(11,026,240)
42,542,721

16,939,349
(1,339,563)
110,768,347

11.6497
3,651,811.6455

11.6391
9,516,856.0655

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน ณ 31 มกราคม 2564: 40,002,307 บาท
และ 31 มกราคม 2563: 106,885,233 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี�จากดอกเบี�ย
สิ นทรัพย์อื�น
รวมสิ นทรัพย์
หนีส� ิ น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี�สินอื�น
รวมหนีส� ิ น
สิ นทรัพย์ สุทธิ

7

9

สิ นทรัพย์ สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 200,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
ทุนที�ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน 3,651,811.6455 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(31 มกราคม 2563: 9,516,856.0655 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
กําไรสะสม
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที�จาํ หน่ายแล้วทั�งหมด ณ วันสิ� นปี (หน่วย)

9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี� มาร์ เก็ต
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 31 มกราคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
2564

ชื�อหลักทรัพย์

ชื�อย่อ
หลักทรัพย์

ตราสารหนี�
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
CB20206B
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
CB20227A
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
CB20305B
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
CB20326B
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
CB20423A
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
CB20423C
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
CB21204C
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
CB21408B
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
หุ้นกูร้ ะยะสั�นของบริ ษทั ลีสซิ� งไอซี บีซี (ไทย) จํากัด
ชุดที� 8 ครบกําหนด 7 พฤษภาคม 2564 ICBCTL21507A
รวมตราสารหนี�
เงินฝากธนาคาร
ธนาคาร ซิ ต� ีแบงก์ เอ็น.เอ. - ออมทรัพย์
รวมเงินฝากธนาคาร
รวมเงินลงทุน

วันครบกําหนด

อัตรา
ดอกเบี�ย
หน้าตัว�
(%)

จํานวนหน่วย
(หน่วย)

มูลค่าที�ตราไว้
(บาท)

6 ก.พ. 2563
27 ก.พ. 2563
5 มี.ค. 2563
26 มี.ค. 2563
23 เม.ย. 2563
23 เม.ย. 2563
4 ก.พ. 2564
8 เม.ย. 2564

-

32,000
4,000

32,000,000
4,000,000

7 พ.ค. 2564

-

4,000

4,000,000

เผื�อเรี ยก

0.18

2563
ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

มูลค่า
ยุติธรรม

ร้อยละของ
มูลค่า
เงินลงทุน

(บาท)

(บาท)

(%)

-

อัตรา
ดอกเบี�ย
หน้าตัว�
(%)

จํานวนหน่วย

มูลค่าที�ตราไว้

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

มูลค่า
ยุติธรรม

ร้อยละของ
มูลค่า
เงินลงทุน

(หน่วย)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(%)

31,998,728
3,998,666

31,998,697
3,998,410

79.98
9.99

-

45,000
5,000
8,000
10,000
9,000
30,000
-

45,000,000
5,000,000
8,000,000
10,000,000
9,000,000
30,000,000
-

44,991,131
4,996,370
7,991,128
9,983,605
8,978,820
29,929,400
-

44,992,065
4,996,370
7,991,128
9,983,678
8,978,317
29,928,058
-

42.09
4.68
7.48
9.34
8.40
28.00
-

3,990,134
39,987,528

3,994,837
39,991,944

9.99
99.96

-

-

-

106,870,454

106,869,616

99.99

14,779
14,779
40,002,307

14,779
14,779
40,006,723

0.04
0.04
100.00

0.50

14,779
14,779
106,885,233

14,779
14,779
106,884,395

0.01
100.00

0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี� มาร์ เก็ต
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มกราคม 2564
หมายเหตุ
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี�ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
รวมค่ าใช้ จ่าย
ขาดทุนจากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุ ทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุ ทธิที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไรที�เกิดขึน� และยังไม่ เกิดขึน� จากเงินลงทุน
การเพิ�มขึน� ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิ�มขึน� ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

6.1, 9
6.1
6.1
6.2

(หน่วย: บาท)
2563

2564
7,796
7,796

14,255
14,255

187,837
25,542
55,728
178,527
447,634
(439,838)

201,197
27,664
60,359
192,714
481,934
(467,679)

547,665
5,253
552,918
113,080
(1,585)
111,495

1,406,957
239
1,407,196
939,517
(96)
939,421

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

21

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี� มาร์ เก็ต
งบแสดงการเปลีย� นแปลงสิ นทรัพย์ สุทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มกราคม 2564
2564
การเพิ�มขึน� (ลดลง) สุ ทธิของสิ นทรัพย์ สุทธิจาก
การดําเนินงาน
การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ของทุนที�ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนที�ขายในระหว่างปี
จํานวน 1,273,998.9544 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(2562: 9,794,555.3904 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุนที�รับซื� อคืนในระหว่างปี
จํานวน 7,139,043.3744 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(2562: 7,132,979.0805 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุนที�ลดลงสุ ทธิในระหว่างปี
จํานวน 5,865,044.4200 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(2562: 2,661,576.3099 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
บวก (หัก): การเปลี�ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล
การเพิ�มขึน� (ลดลง) สุ ทธิของทุนที�ได้ รับจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ของสิ นทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
สิ นทรัพย์สุทธิตน้ ปี
สิ นทรัพย์ สุทธิปลายปี

(หน่วย: บาท)
2563

111,495

939,421

12,739,990

97,945,554

(71,390,434)

(71,329,791)

(58,650,444)
(9,686,677)
(68,337,121)
(68,225,626)
110,768,347
42,542,721

26,615,763
4,218,032
30,833,795
31,773,216
78,995,131
110,768,347

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 2564
1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลกองทุนฯ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต (“กองทุนฯ”) เป็ นกองทุนรวมประเภทรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
โดยไม่มีกาํ หนดระยะเวลาสิ้ นสุ ดของกองทุนฯ และไม่มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
กองทุนฯได้จดทะเบี ยนกองทรั พย์สินเป็ นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้ น 2,000
ล้านบาท
กองทุนฯมีวตั ถุประสงค์ที่จะระดมเงินทุนระยะยาวจากผูล้ งทุนประเภทสถาบันและบุคคลธรรมดาเพื่อลงทุน
ในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่ งหนี้ และ/หรื อเงินฝาก และ/หรื อทรัพย์สินอื่นที่มีคุณภาพตามที่ ก.ล.ต.
กําหนด โดยเน้นการลงทุนในเงินฝากธนาคารหรื อตราสารหนี้ระยะสั้น ที่ดาํ รงอายุถวั เฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนัก
(Portfolio Duration) ของกองทุนฯ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งบริ ษทั จัดการฯอาจพิจารณาลงทุน
ในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนฯ
กองทุนฯบริ หารจัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษทั จัดการฯ”)
และมี ธนาคารซิ ต้ ี แบงค์ เอ็นเอ สาขากรุ งเทพฯ เป็ นผูด้ ู แลผลประโยชน์ และธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
(มหาชน) เป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ เป็ นบุคคลธรรมดา ซึ่ งถือหน่ วยลงทุนคิด
เป็ นอัตราร้อยละ 26.75 และ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ เป็ นบริ ษทั จํากัด
แห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งถือหน่วยลงทุนคิดเป็ นร้อยละ 34.69 ของทุนที่จาํ หน่ายแล้ว
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้า งขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมทัว่ โลก ทําให้ราคาหุ ้นทัว่ โลกผันผวนและกดดัน
ให้ตลาดหุ ้นทัว่ โลกรวมทั้งประเทศไทยเคลื่อนไหวในแดนลบ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ่ งความไม่
แน่นอนและผลกระทบต่อการปรับลดของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ ฝ่ ายบริ หารของกองทุนฯได้
ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ชิด ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของ
สิ นทรัพย์สุทธิ และอาจต้องปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนและการบริ หารงานเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณ
ผลกระทบ ซึ่งต้องมีการประมาณการอย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
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2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินจัดทําขึ้นโดยใช้แนวปฏิ บตั ิทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชี พที่กาํ หนด
โดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับ ที่ ก องทุนฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3.

แนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพที่เริ่มใช้ ในปี ปัจจุบัน
ก่อนปี ปัจจุบนั กองทุนฯจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106
เรื่ อง การบัญชีสําหรับกิจการที่ดาํ เนิ นธุ รกิจเฉพาะด้านการลงทุน แต่เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
มีผลทําให้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่ อง การบัญชีสําหรับกิจการที่ดาํ เนินธุ รกิจเฉพาะด้านการลงทุน
ถูกยกเลิกไป สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนจึงได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุน
สํารองเลี้ยงชี พซึ่ งได้รับการเห็ นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์
(“ก.ล.ต.”) (“แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ”) นี้ ข้ ึนเพื่อบังคับใช้กบั กองทุนรวมที่จดั ตั้งขึ้นตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์กาํ หนดและกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
กองทุนรวมอื่นใดที่มีแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมนั้นไว้เป็ นการเฉพาะ
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีน้ ี กาํ หนดให้กิจการถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี โดยไม่อา้ งอิงถึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่นที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในเรื่ องที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกาํ หนดไว้ ส่ วนเรื่ องที่
แนวปฏิบตั ิไม่ได้กาํ หนดไว้ให้กิจการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกโดยสภาวิชาชี พ
บัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีน้ นั
แนวปฏิ บ ัติ ท างบัญ ชี น้ ี ได้ก ํา หนดหลัก การบัญ ชี เ กี่ ย วกับ การจัด ประเภทและการวัด มู ล ค่ า รายการของ
เครื่ องมื อทางการเงิ น การรั บ รู ้ รายได้และค่ า ใช้จ่า ย การบัญชี สํา หรั บ ส่ วนได้เสี ยในสิ นทรั พ ย์สุทธิ เป็ น
หน่ ว ยลงทุ น และกํา หนดแนวทางในการเปิ ดเผยข้อ มู ล ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น นอกจากนี้
แนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ยงั ได้กาํ หนดส่ วนประกอบของงบการเงิ น รู ปแบบการแสดงในรายการงบการเงิ น
รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ แนวปฏิบตั ิทางบัญชีมีขอ้ กําหนดบางประการที่แตกต่างไปจาก
ข้อกําหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมที่กิจการเคยปฏิบตั ิตาม โดยในการเปลี่ยนมาใช้แนว
ปฏิบตั ิทางบัญชีเป็ นครั้งแรก ได้กาํ หนดให้กิจการใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปโดยไม่ตอ้ งปรับย้อนหลังงบ
การเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
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การนํา แนวปฏิ บ ัติท างบัญชี ม าถื อปฏิ บ ัติใ นปี ปั จจุ บ ันไม่ มี ผ ลกระทบต่องบการเงิ นของกองทุ นฯที่ เป็ น
สาระสํา คัญ ยกเว้นกองทุ นฯไม่ ต้องแสดงข้อมู ล ทางการเงิ น เช่ น งบกระเงิ นสดและข้อ มูล อัต ราส่ ว น
ทางการเงินที่สาํ คัญ ตามรู ปแบบเดิมที่เคยกําหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106
4.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่จาํ หน่ายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันที่กองทุนฯมีสิทธิ ได้รับหรื อเกิดภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายทรัพยากรเพื่อ
แลกกับส่ วนได้เสี ยของกองทุนฯ
4.2 เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
กองทุนฯจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินทั้งหมด ณ วันที่รับรู ้รายการเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธ รรมผ่า นกําไรหรื อขาดทุ น โดยต้นทุนในการทํา รายการซึ่ ง เกี่ ย วข้อง
โดยตรงกับการได้มารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม โดยรั บ รู ้ ก ารเปลี่ ย นแปลงสุ ท ธิ ข องมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเป็ นรายการกํา ไรหรื อ ขาดทุ น
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ทั้งนี้ สินทรั พย์ทางการเงิ นดังกล่าว หมายรวมถึ ง เงินลงทุนในตราสารหนี้
และเงินฝากธนาคาร
มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ แสดงโดยใช้ราคาหรื ออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย
เมื่ อมี การจําหน่ ายหรื อตัดรายการของเงิ นลงทุ นผลต่า งระหว่างสิ่ ง ตอบแทนสุ ทธิ ที่ไ ด้รับกับต้นทุ นของ
เงิ นลงทุนจะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน กองทุนฯใช้วิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณ
ต้นทุนของเงินลงทุน
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส้ ินทางการเงิน
กองทุนฯรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสําหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยต้นทุนในการทํารายการ
ซึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มารั บ รู ้ ในกํา ไรหรื อขาดทุ นในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเมื่ อเกิดขึ้ น และ
จัดประเภทหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ ันได้
สิ้ นสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้ว่าจะไม่มี
การโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึงความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั
หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเมื่อหนี้สินทางการเงินนั้นได้สิ้นสุ ดลง
เช่น เมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบตั ิตามแล้ว หรื อได้มีการยกเลิก
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
การวัดค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เมื่อวันเริ่ มแรกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯมีสิทธิใน
เงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้ อเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้ นที่กองทุนฯ
จ่ ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งเงินลงทุนนั้น เงิ นลงทุนจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุน
จากการวัดค่าเงิ นลงทุนถื อเป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นในงบกําไรขาดทุน ราคาทุนของ
เงินลงทุนที่จาํ หน่ายคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้ราคาหรื ออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในวันที่วดั ค่าเงินลงทุน
เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ ที่ ไ ม่ มี ตลาดซื้ อขายคล่ อ งรองรั บ แสดงด้วยมู ล ค่ า ยุติธ รรม โดยพิ จารณาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดโดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน และตามข้อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กํา หนดมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ ไ ม่ มี ต ลาดซื้ อ ขายคล่ อ งรองรั บ ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กองทุนฯใช้วิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซ่ ึ งมีอายุคงเหลือของตรา
สารหนี้ เท่ากับ 90 วันหรื อตราสารหนี้ ซ่ ึ งมี อายุครบกําหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ ลงทุน และไม่มี
เงื่อนไขในการต่ออายุเนื่ องจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ น้ นั ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจําหน่ายอย่าง
เป็ นสาระสําคัญ
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เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร
เงิ นฝากธนาคารใช้มูล ค่า เงิ นต้นบวกดอกเบี้ย ค้า งรั บ จนถึ ง วันที่ วดั มูลค่ าเงิ นลงทุนในการกําหนดมูลค่า
ยุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ใน “ลูกหนี้จากดอกเบี้ย” ในงบดุล
4.3 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่ลงทุนในส่ วนได้เสี ยของกองทุนฯ
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่ วนได้เสี ยทั้งหมดที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อฝ่ ายบริ หาร
ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนฯหรื อมีหน้าที่กาํ หนดนโยบายหรื อตัดสิ นใจเพื่อให้
กองทุนฯบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ รวมทั้งคู่สมรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ ายบริ หาร
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรื อกิ จการที่ มีอาํ นาจควบคุมกองทุนฯ
หรื ออยู่ภายใต้อาํ นาจควบคุมของกองทุนฯ หรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกองทุนฯ หรื ออยู่ภายใต้
อิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกองทุนฯ
4.4 บัญชีปรับสมดุล
ส่ วนหนึ่ งของราคาขายหรื อราคารับซื้ อคืนของหน่ วยลงทุนซึ่ งเท่ากับจํานวนต่อหน่ วยของกําไรสะสมที่
ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”
4.5 ภาษีเงินได้
กองทุนฯเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่ งประมวลรัษฎากรใน
อัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 20 สิ งหาคม 2562
4.6 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่ คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อเป็ นราคาที่ จะต้องจ่ ายเพื่อโอน
หนี้ สิ นให้ผูอ้ ื่ น โดยรายการดัง กล่ า วเป็ นรายการที่ เกิ ด ขึ้น ในสภาพปกติ ร ะหว่า งผูซ้ ้ื อ และผูข้ าย (ผูร้ ่ ว ม
ในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กองทุนฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ท่ีไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริ ษทั จัดการฯอาจจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุน้ ี ผลที่
เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้

6.

ค่ าใช้ จ่าย

6.1 ค่ าธรรมเนียมการจัดการ ค่ าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ประเภทค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

อัตราร้อยละของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ
ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.70 ต่อปี (ปัจจุบนั เก็บ 0.2140% ต่อปี )
ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.06 ต่อปี
ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.07 ต่อปี

บริ ษทั จัดการฯจะคํา นวณค่าธรรมเนี ย มข้างต้นทุก วันที่ มีการคํา นวณมูลค่ าสิ นทรั พย์สุทธิ โดยใช้มูล ค่ า
สิ นทรัพย์สุทธิ ในแต่ละวันเป็ นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนี ยมเป็ นรายวันแต่จะเรี ยกเก็บจากกองทุนฯเป็ น
รายเดือน ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
6.2 ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินการ
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่ งบริ ษทั จัดการฯจะดําเนินการเรี ยก
เก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามที่จ่ายจริ งจากกองทุนฯ โดยทางบัญชีจะตัดเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯเฉลี่ย
เท่ากันเป็ นรายวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ ความรู ้ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การส่ งเสริ มการขาย ตลอดจนการจัดสั มมนาแนะนํากองทุ นฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดัง กล่ า ว
รวมกัน ไม่ เ กิ น อัต ราร้ อ ยละ 1.0 ของจํา นวนเงิ น กองทุ น ที่ จัด ตั้ง ได้ แต่ ไ ม่ เ กิ น 1 ล้า นบาท และ
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมตั ิจดั ตั้งและจัดการกองทุนฯ
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(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนิ นงานของกองทุนฯซึ่ งจะเรี ยกเก็บจากกองทุนฯเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจ่าย
จริ ง โดยทางบัญชี จะตัดจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯเฉลี่ยเท่ากันเป็ นรายวันตามระยะเวลาที่จะ
ได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นหรื อในรอบระยะเวลาบัญชี ที่เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น ค่าใช้จ่าย
ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสื อพิมพ์ ค่าไปรษณี ยากร เป็ นต้น
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินอัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ
7.

เงินฝากธนาคาร
ธนาคาร

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุ งเทพฯ
รวม

8.

ประเภทเงินฝาก

ออมทรัพย์

เงินต้น
31 มกราคม
2564

2563

2,636,098
2,636,098

4,002,014
4,002,014

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน

ขาดทุนจากการลงทุนสุ ทธิสะสม
กําไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุนสะสม
ขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนสะสม
กําไรสะสมต้นปี
บวก: การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี
กําไรสะสมปลายปี

(หน่วย: บาท)
อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี )
31 มกราคม
2564
2563
0.01

0.05

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม
2564
2563
(2,367,842)
19,308,029
(838)
16,939,349
111,495
17,050,844

(1,900,067)
17,901,072
(1,077)
15,999,928
939,421
16,939,349
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9.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี กองทุนฯมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สาํ คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 มกราคม
2564
2563
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

187,837

201,197

นโยบายการกําหนดราคา

ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
และที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6.1

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 และ 2563 กองทุนฯมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
(หน่วย: บาท)
31 มกราคม
2564
2563
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย (แสดงรวมอยูใ่ น “ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย”)

7,770

19,565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 และ 2563 กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ มีดงั นี้
(หน่วย: หน่วย)
31 มกราคม
2564
2563
บริ ษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

-

3,301,408.7801

10. ข้ อมูลเกีย่ วกับการซื้อขายเงินลงทุน
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 2564 และ 2563 กองทุนฯได้ซ้ือขายเงินลงทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในเงิน
ฝากธนาคารและตัว๋ สัญญาใช้เงิ นที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมื อได้) เป็ นจํานวนเงิ น 762,442,940 บาท และ
792,944,171 บาท ตามลําดับ โดยคิดเป็ นร้อยละ 878.29 และร้อยละ 844.36 ตามลําดับ ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี
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11. เครื่ องมือทางการเงิน
11.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สําคัญของกองทุนฯประกอบด้วย เงินลงทุน เงินฝากธนาคาร และลูกหนี้ จากดอกเบี้ย
กองทุนฯ มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงในแต่
ละด้านดังนี้
ความเสี่ ยงด้ านเครดิต
กองทุนฯมีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ใน
เครื่ องมื อทางการเงิ น เนื่ องจากกองทุนฯมี ลูกหนี้ จากดอกเบี้ยที่ เกิ ดจากการลงทุนในเงินฝากธนาคารและ
ตราสารหนี้ เป็ นต้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจของกองทุนฯ กองทุนฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ น
สาระสําคัญจากการรับชําระหนี้
ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
กองทุนฯมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตราสารหนี้
และเงิ นฝากธนาคาร ซึ่ งมี อตั ราดอกเบี้ยที่ ปรั บขึ้นลงตามอัตราตลาด และอัตราดอกเบี้ ยคงที่ และ/หรื อมี
ระยะเวลาครบกําหนดภายในหนึ่งปี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 และ 2563 เครื่ องมือทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้
ดังนี้
(หน่วย: บาท)

31 มกราคม 2564

อัตราดอกเบี้ยคงที่
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
(1)

(1)

39,991,944
39,991,944

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอตั ราดอกเบี้ย

14,779
2,636,098
2,650,877

19
19

รวม

40,006,723
2,636,098
19
42,642,840

อัตรา
ดอกเบี้ย
(% ต่อปี )
0.18 - 0.95
0.01
-

อัตราดอกเบี้ยคงที่แต่มีระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ภายใน 3 เดือน
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(หน่วย: บาท)

31 มกราคม 2563

อัตราดอกเบี้ยคงที่
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
(1)

(1)

106,869,616
106,869,616

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอตั ราดอกเบี้ย

14,779
4,002,014
4,016,793

85
85

รวม

106,884,395
4,002,014
85
110,886,494

อัตรา
ดอกเบี้ย
(% ต่อปี )
0.50 - 1.29
0.05
-

อัตราดอกเบี้ยคงที่แต่มีระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ภายใน 3 เดือน

ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ ยงที่กองทุนฯอาจได้รับความเสี ยหายอันสื บเนื่ องมาจากการที่กองทุนฯ
ไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดและ/หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและ
ทันต่อเวลาที่กองทุนฯจะต้องนําไปชําระภาระผูกพันได้เมื่อครบกําหนด
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่ องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
และ 2563 มีดงั นี้
31 มกราคม 2564
ระยะเวลาครบกําหนด
รวม
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

14,779
2,636,098
2,650,877

39,991,944
19
39,991,963

40,006,723
2,636,098
19
42,642,840

(หน่วย: บาท)
31 มกราคม 2563
ระยะเวลาครบกําหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
รวม
14,779
4,002,014

4,016,793

106,869,616
85
106,869,701

106,884,395
4,002,014

85
110,886,494

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กองทุนฯไม่มีสินทรัพย์หรื อหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น จึงไม่มีความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
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11.2 ลําดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของกองทุนฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรื อมี อตั รา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด และแสดงมูลค่ายุติธรรมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อที่ 4.2 และหนี้ สินส่ วนใหญ่มีระยะเวลาครบกําหนดระยะสั้น ดังนั้น กองทุนฯเชื่ อว่ามูลค่าตาม
บัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ดัง กล่ า วแสดงมู ล ค่ า ไม่ แ ตกต่ า งจากมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมอย่ า งมี
สาระสําคัญ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 และ 2563 กองทุนฯมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

เงินลงทุน
ตราสารหนี้
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุน
ตราสารหนี้
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

(หน่วย: บาท)

31 มกราคม 2564
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
14,779

39,991,944

19

2,636,098

-

ระดับ 1

รวม
-

39,991,944

14,779

2,636,098

19

(หน่วย: บาท)

31 มกราคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

14,779

106,869,616
-

-

106,869,616
14,779

4,002,014
-

85

-

4,002,014
85

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
12. การบริหารจัดการทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการบริ ห ารจัด การทุ น ที่ สํา คัญ ของกองทุ น ฯ คื อ การจัด ให้มี โ ครงสร้ า งทางการเงิ นที่
เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทุนฯ
13. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั จัดการฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
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: Marketing@kwgasset.com or www.manulife-asset.co.th

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

 8. อื่น ๆ

 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยูใ่ หม่

 6. เลิกกิจการ

 5. ไม่มารับตามกําหนด

 4. ไม่มีผรู ้ ับตามจ่าหน้า

 3. ไม่ยอมรับ

 2. ไม่มีเลขที่หน้าตามจ่าหน้า

 1. จ่าหน้าซองไม่ชดั เจน

เหตุขดั ข้องที่นาํ จ่ายผูร้ ับไม่ได้

