
 

 
 
 
 
 

รายงานประจําป 
Annual Report 

 
 
 
 

กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 
 

Manulife Strength-Asian Small Cap Equity FIF 
(MS-ASIAN SM) 

  
 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี  

ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สารบัญ 

 หนา 
 

สาสนจากประธานเจาหนาที่บริหาร 1 
ประวัติบริษัท 2 
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโนมตลาด 3 
ขอมูลกองทุน 5 
รายงานผูดูแลผลประโยชน 6 
ผลการดําเนินงาน 7 
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน 8 
คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 8 
รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงินและการกอภาระผูกพัน 9 
รายงานช่ือบุคคลที่เก่ียวของและขอมูลการทําธุรกรรมที่เก่ียวของกับกองทุน 11 
การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 11 
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน 11 
แนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียง 12 
รายช่ือผูจัดการกองทุนรวม 12 
ขอมูลกองทุนหลัก Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I)  13 
งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  14 
 

 
 
 
 
 



 

1 

สาสนจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท”) ขอนําสงรายงานประจําป รอบปบัญชีที่ 2 ของ
กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันที่ 
1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม และธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัทมีมูลคา
ทรัพยสินสุทธิภายใตการจัดการรวมท้ังสิ้น 5,641,588,147.71 บาท  

ปจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใตการจัดการทั้งสิ้น 10 กองทุน ประกอบดวย 

กองทุนรวมหนวยลงทุนตางประเทศ 4 กองทุน คือ  

• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค ไชนา แวลู เอฟไอเอฟ  

• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิเมอรจิ้ง อีสเทอรน ยุโรป เอฟไอเอฟ  
• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ  

• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อเมริกัน โกรท เอฟไอเอฟ 

กองทุนรวมหุนในประเทศ 3 กองทุน คือ 

• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร อิควิต้ี  
• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิต้ี แวล ู

• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค อิควิต้ี ปนผล 

กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน คือ 

• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค มันน่ี มารเก็ต 

และกองทุนรวมท่ีไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษี 2 กองทุน คือ  

• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว 

• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพ่ือการเล้ียงชีพ 

ในนามของบริษัท ผมขอขอบคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจใหเราเปนผูบริหารเงินลงทุนของทาน  โดยบริษัทจะ
พิจารณาการลงทุนอยางระมัดระวัง และรอบคอบ เพ่ือประโยชนสูงสุดที่จะเกิดแกผูถือหนวยลงทุนทุกทาน บริษัทยังคงมุงมั่นที่
จะนําเสนอผลิตภัณฑ และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีกับผูถือหนวยลงทุนทุก
ทานตอไป 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                                        นายตอ อินทวิวัฒน 
                                                                            ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด  
 

กรุงเทพฯ : มีนาคม 2557 
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ประวัติบริษัท 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 
100 ลานบาท และไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนบริษัทเปน 180 ลานบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 โดยไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการกองทุนรวมและกองทุนสวนบุคคลจากกระทรวงการคลัง ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 

โครงสรางผูถือหุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แมนูไลฟ ไฟแนนเชียล คอรปอเรช่ัน (แคนาดา) ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ต้ังอยูที่ประเทศ แคนาดา ดําเนินธุรกิจมากวา  
125 ป เปนบริษัทประกันชีวิตที่ใหญเปนอันดับ 9 ของโลก (ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 โดย Thomson Reuters) ดวย
มูลคาตลาดรวม 34.1 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ  
 

คณะกรรมการของบริษัทจัดการ (ขอมูล ณ ธันวาคม 2556) 

1. นายอินเดรียน สตีเฟน นัยดู  ประธานกรรมการ 
2. นายไมเคิล ฟลอยด ดอมเมอรมุตท  กรรมการ 
3. นายตอ อินทวิวัฒน   กรรมการ 
4. นายเสง่ียม  กาญจนวิกัย  กรรมการ 
5. นางสาวยศวดี หงษชุมแพ  กรรมการ 
 

คณะผูบริหารของบริษัทจัดการ (ขอมูล ณ ธันวาคม 2556) 

1. นายตอ  อินทวิวัฒน ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายเสง่ียม กาญจนวิกัย ที่ปรึกษาสายงานปฏิบัติการ  
3. นายจักรชัย บุญยะวัตร ประธานเจาหนาที่ สายงานบริหารชองทางจัดจําหนาย 
4. นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท ประธานเจาหนาที่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
5. นายสุวิรัช พงศเสาวภาคย ประธานเจาหนาที่ สายงานการกํากับดูแลกิจการ 
6. นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร ผูอํานวยการ ฝายตราสารทุน 
7. นายวสุ สุทธิพงษชัย ผูอํานวยการ ฝายตราสารหน้ี 

เปนสวนหนึ่งของ  “Manulife Financial Corporation (Canada)”  

แมนูไลฟ ไฟแนนเชียล คอรปอเรชั่น (แคนาดา) 
Manulife Financial Corporation (Canada) 

บริษัท แมนูไลฟ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
Manulife Insurance (Thailand) Plc. 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. 
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ภาวะเศรษฐกิจและแนวโนมตลาด 

กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 อยูที่ 
2,353.84 ลานบาท คิดเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุน 15.5511 บาท โดยมีผลตอบแทนยอนหลัง 1 ป อยูที่ +22.78% 
เทียบกับผลตอบแทนของเกณฑมาตรฐาน (ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex JP Small Cap Index) ที่ +7.03% โดยกองทุนหลัก 
Manulife Global Fund – Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) ใหนํ้าหนักการลงทุนในประเทศสูงสุด 3 อันดับแรก 
ไดแก จีน 21.19% ไตหวัน 20.67% และเกาหลี 19.28% สวนกลุมอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 27.82% กลุมสินคาฟุมเฟอย 27.57% กลุมอุตสาหกรรม 15.69% กลุมพลังงาน 6.42% กลุมสินคาอุปโภคบริโภค 
5.70% 

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในชวงท่ีผานมา  

ในชวงตนป 2556 ตลาดหุนในเอเชียปรับตัวขึ้นอยางตอเน่ืองจากแรงหนุนที่ดีในหลายตลาดดวยกัน โดยตลาดที่มีผลตอบแทน
ดีที่สุด ไดแก ประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมถึงประเทศไทย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาด
หุนเอเชียขนาดเล็กที่ผลการดําเนินงานชนะตลาดโลก อยางไรก็ตาม ตลาดเอเชียไดรับผลกระทบจากขาวการปรับลดหรืออาจ
ยกเลิกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและขาวการจัดต้ังรัฐบาลอยางเปนทางการของอิตาลีที่ลมเหลว ขณะที่ตลาด
หุนอินเดียออนแอท่ีสุดในเอเชีย โดยมีตัวเลข GDP ในไตรมาสสุดทายของป 2555 อยูที่ระดับ 4.5% ซึ่งตํ่ากวาที่คาดการณไว 
ทั้งน้ี ภายใตสถานการณความไมแนนอนตางๆ สงผลใหเกิดการชะลอตัวของเม็ดเงินลงทุนที่ไหลเขาตลาดหุนเอเชียโดยรวม  

ไตรมาสที่ 2 ในชวงสิ้นไตรมาส ตลาดหุนเอเชียขนาดเล็กปรับตัวลดลงอยางรุนแรงอีกครั้ง โดยตลาดหุนทั้งหลายในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟกปรับลดลงอยางตอเน่ืองหลังจากที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กลาววาอาจมีความเปนไปไดที่จะเริ่ม
ปรับลดขนาดของมาตรการผอนคลายทางการเงินเชิงปริมาณ (QE) หากเศรษฐกิจดีขึ้น ทั้งน้ี ตลาดหุนที่ใหผลตอบแทนที่ดีที่สุด 
ไดแก ไตหวัน นิวซีแลนด และมาเลเซีย ขณะที่ตลาดหุนฟลิปปนสปรับตัวลดลงมากที่สุด ตามมาดวยตลาดหุนไทยและ
อินโดนีเซีย โดยไมมีกลุมอุตสาหกรรมใดเลยที่ใหผลตอบแทนเปนบวก โดยกลุมสื่อสาร (Telecom) ใหผลตอบแทนดีที่สุด
ขณะที่กลุมวัสดุ (Materials) และพลังงาน (Energy) ปรับตัวลดลงมากที่สุด 

ไตรมาสท่ี 3 ในชวงเดือนกรกฎาคม หุนเอเชียกลับมาใหผลตอบแทนเปนบวกหลังจากที่มีผลตอบแทนติดลบเปนเวลาสอง
เดือนติดตอกันในชวงปลายไตรมาสท่ี 2 โดยตลาดหุนในแถบภูมิภาคเอเชียปรับตัวสูงขึ้น เน่ืองจากการเล่ือนเวลาปรับลดขนาด
ของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ (QE tapering) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ไดสงผลบวกตอสินทรัพยตางๆ ในตลาดเกิด
ใหม สําหรับในยุโรป หลังจากที่นางอังเกลา แมรเคิล ชนะการเลือกต้ังเปนนายกรัฐมนตรีเยอรมนีสมัยที่ 3 ดวยคะแนนเสียง
อยางทวมทน เปนผลใหตลาดหุนตอบรับในเชิงบวก ทั้งน้ี การคัดเลือกหุนในตลาดฮองกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไตหวัน 
ใหผลตอบแทนที่เปนบวกตอกองทุน ขณะที่การลงทุนในตลาดหุนจีนและสิงคโปรเปนสวนที่ดึงผลตอบแทนของกองทุนให
ลดลง ทั้งน้ี การใหนํ้าหนักการลงทุนที่มากกวาตลาด (overweight) ในกลุมอุตสาหกรรมที่มีผลประกอบการดี (top-performing) 
และการเลือกหุนในกลุมสินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปน (consumer staples) ไดใหผลตอบแทนที่เปนบวก ขณะที่การลงทุนใน
กลุมการเงิน (financials) กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) และกลุมอุตสาหกรรม (Industrials) เปนสวนที่
ทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนลดลง 

ไตรมาสที่ 4 หุนในแถบภูมิภาคเอเชียเริ่มปรับตัวลดลงชวงปลายไตรมาสในเดือนธันวาคม โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน
ของสหรัฐฯ (FOMC) ประกาศปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพยลง 10,000 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ จาก 85,000 ลานเหรียญฯ 
ตอเดือน เหลือ 75,000 ลานเหรียญฯ/เดือน แตไดสงสัญญาณวาจะยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับตํ่าตอไปอีกระยะหน่ึง 
ในสวนของภูมิภาคเอเชีย หุนจีนปรับตัวลดลงในเดือนน้ีจากสภาพคลองที่ตึงตัว โดยอัตราการใหกูยืมเงินระหวางธนาคารของ
จีนดีดตัวสูงขึ้นอีกครั้ง  ทั้งน้ี  การใหนํ้าหนักการลงทุนที่มากกวาตลาด  (overweight) ในกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(information technology) และการใหนํ้าหนักการลงทุนที่นอยกวาตลาด (underweight) ในกลุมการเงิน (financials) ประกอบ
กับคัดเลือกหุนในกลุมการเงิน (financials) และหุนกลุมสาธารณูปโภค (utilities) เปนสวนชวยสรางผลการดําเนินงานของ
กองทุน ทั้งน้ี การใหนํ้าหนักการลงทุนที่นอยกวาตลาด (underweight) และการเลือกหุนในตลาดออสเตรเลีย และเกาหลีเปน
สวนที่ดึงผลตอบแทนของกองทุนใหลดลง 

ในชวงเดือนมกราคม 2557 หุนขนาดเล็กในเอเชียไดปรับตัวลดลง โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ไดปรับลดปริมาณการซื้อ
พันธบัตรลง 10,000 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ เหลือ 65,000 ลานเหรียญฯ ตอเดือน หลังจากท่ีภาพรวมตลาดแรงงานปรับตัว
ดีขึ้นอยางตอเน่ือง ซึ่งสงผลใหเกิดความชัดเจนตอตลาดมากขึ้นเก่ียวกับทิศทางของ Fed  นอกจากน้ี ยังเกิดความวุนวายทางดาน
คาเงินและดุลบัญชีเดินสะพัด (current account) ในประเทศอารเจนตินา และตุรกี โดยนักลงทุนไดเทขาย ETF ในตลาดเกิด
ใหมอยางตอเน่ือง แมวาตลาดเอเชียจะมีปจจัยพ้ืนฐานในเชิงบวกมากขึ้นก็ตาม ทั้งน้ี ดวยความกังวลในระยะสั้นเก่ียวกับการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อันเน่ืองมาจากผลสํารวจดัชนีช้ีวัดภาคอุตสาหกรรม (ISM) ที่ลดลงและตลาดแรงงานท่ียังคงมี
ความเปราะบาง ผูจัดการกองทุนหลัก (PM) จึงคาดวาความผันผวนยังคงเปนปจจัยสําคัญของตลาดหุนในป 2557 โดยใน
มุมมองของผูจัดการกองทุนหลัก ยังคงเช่ือวาตลาดหุนโลกมีแนวโนมที่จะปรับตัวขึ้นไดในป 2557 น้ี 
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM) 

นโยบายการลงทุน 

เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) บริหารจัดการโดย 
Manulife Asset Management (Hong Kong) Ltd. ซึ่งมีสัดสวนการลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน สําหรับการลงทุนในสวนที่เหลือจะถูกนําไปลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหน้ีในประเทศหรือ
เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายุของตราสารหรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงิน (แลวแตกรณี) ตํ่ากวา  
1 ป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารองเงินไวสําหรับการดําเนินงานของกองทุน รอการลงทุน บริหารสภาพคลองของกองทุน หรือ
สําหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกันน้ี  

โดยปกติกองทุนจะไมมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  หากบริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว
ซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียนเงิน จะปฏิบัติตามหลักเกณฑที่สํานักงาน 
ก.ล.ต. กําหนด ทั้งน้ี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย (unlisted securities) 
รวมถึงตราสารหน้ีที่มีอันดับความนาเช่ือถือที่ตัวตราสารและที่ผูออกตราสารตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) 
และตราสารหน้ีที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (unrated securities) แตจะไมลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญา
ซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก (Manulife Global Fund – Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I)) 

กองทุนมีวัตถุประสงคที่จะสรางมูลคาของเงินลงทุนใหเติบโตในระยะยาว โดยยึดหลักการกระจายการลงทุนในกลุม
หลักทรัพยของบริษัทที่มีมูลคาตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟก สินทรัพยสวนที่เหลือของกองทุนอาจจะ
ลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนกูแปลงสภาพ (convertible bonds) ซึ่งออกโดยบริษัทในกลุมดังกลาว  
 
 
 

ระดับความเสี่ยง 
 
 

ปองกันความ 
เสี่ยง 100% 

ปองกันความเส่ียง
บางสวน 

ปองกันความเส่ียงตาม 
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

ไมปองกัน 
ความเส่ียง 

มีการลงทุนในเงินตรา 
ตางประเทศ 

 

นโยบายการจายปนผล  ไมจายเงินปนผล  แตจะนํากําไรท่ีไดไปลงทุนตอ เพ่ือใหเกิดรายไดสูงขึ้น 

ผูดูแลผลประโยชน   ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

นายทะเบียนกองทุน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ตํ่าสุด สูงสุด 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน 
 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ 
 

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอล
แคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ อันมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูจัดต้ังและจัดการกองทุนได
ปฏิบัติหนาที่ดูแลผลประโยชนกองทุนรวมดังกลาว สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 แลวน้ัน 

ธนาคารฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลที่ไดรับ ณ วันที่ในจดหมายน้ี โดยเช่ือวาเช่ือถือได 
แตธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดตอความผิดพลาด 
ความละเลย (รวมไปถึงความรับผิดตอบุคคลที่สาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะ
ตรงกันกับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆ ตอการจายคืนเงินทุน 
การกระทํา หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายที่เปนผลมาจากการกระทํา หรือการละเลยท่ีเกิดขึ้นอัน
เก่ียวของกับรายงานฉบับน้ี 

 ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด ไดปฏิบัติหนาที่ในการจัดการ 
กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ โดยถูกตองตามที่ควรตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวใน
โครงการจัดการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และภายใตพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

      ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

        

 
 

                                                                                                             (ณิชมน ขจิตสุวรรณ) 
           Vice President 

   ผูดูแลผลประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
15 มกราคม 2557 
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ผลการดําเนินงาน 

 กราฟแสดงผลการดําเนินงานยอนหลัง  
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MS-ASIAN SM

 
ผลตอบแทนของกองทุน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 2,353,839,219.14  บาท   มูลคาหนวยลงทุน 15.5511  บาท 

ผลตอบแทนของกองทุน (%) 
ชื่อกองทุน /  

เกณฑมาตรฐาน 3 เดือน 6 เดือน 1 ป 3 ป ต้ังแตตนป ต้ังแตจัดต้ัง
กองทุน 1 

MS-ASIAN SM 6.66 12.28 22.78 N/A 22.78 56.36 

เกณฑมาตรฐาน 2 3.80 10.80 7.03 N/A 7.03 11.61 
 

ที่มา : Bloomberg, บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

หมายเหตุ :   

1  ผลตอบแทนต้ังแตวันที่จัดต้ังกองทุน (31 ม.ค. 55 – 27 ธ.ค. 56)  
2  MSCI AC Asia Pacific ex JP Small Cap Index เปนดัชนีที่จัดทําขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc.  

ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลสกุลบาท 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหเกิดกําไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนและอาจไดรับเงินคืนสูงกวาหรอืตํ่ากวามูลคาเงินลงทุนเริ่มแรกได 

การลงทุนมีความเสี่ยงผูลงทุนควรศึกษาขอมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดําเนินงานของกองทุนกอน
ตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 
ของรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม * 

 (fund's direct expenses)  

 จํานวนเงิน  

 (พันบาท)  

 รอยละของมูลคา  

 ทรัพยสินสุทธิ  

คาธรรมเนียมการจัดการ (management fee)  17,162.57 1.36 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (trustee fee)  472.77 0.04 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)  810.47 0.06 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)      ไมมี ไมมี 

คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย 
   - ชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 
   - ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

 
- 

27.23 

 
- 

0.00 

คาตรวจสอบบัญชี 120.00 0.01 

คาใชจายในการเพ่ิมเงินทุนโครงการ 21.40 0.00 

คาประกาศหนังสือพิมพ / ประกาศ NAV 370.36 0.03 

คาจัดทําหนังสือช้ีชวนสวนสรุปฯ (update ครบรอบปบัญชี) 2.12 0.00 

คาอากรแสตมปและคาไปรษณียากร 22.78 0.00 

คาจัดทํา จัดพิมพรายงานประจําป 2.30 0.00 

คาธรรมเนียมธนาคาร 4.10 0.00 

คาธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย (Securities Transfer Exp.) 0.64 0.00 

รวมคาใชจายท้ังหมด ** 19,016.74 1.51 

หมายเหตุ : *  คาใชจายดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
** ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย 

 

 
 

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
ของรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

- ไมมี - 
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รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงินและการกอภาระผูกพัน 

รายงานการลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินอ่ืน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 
(พันหนวย) 

มูลคาตาม 
ราคาตลาด 
(พันบาท) 

รอยละของ 
 NAV 

พันธบัตร ต๋ัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย    

          พันธบัตรรัฐบาลแหงประเทศไทย    
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 40/91/56  10,000.00 9,994.47 0.42 
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 28/182/56 10,000.00 9,989.65 0.42 
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 42/91/56  1,000.00 998.49 0.04 
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 45/91/56  20,000.00 19,940.47 0.84 
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 50/91/56 3,000.00 2,985.10 0.13 

เงินฝากในธนาคารพาณิชย หรือธนาคารอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จัดต้ังขึ้น 

   

          เงินฝากออมทรัพย    
Citibank NA.  9.86 0.00 
Bank of China  28.91 0.00 

ตราสารแหงหน้ีท่ีบริษัทจํากัดเปนผูออก    

          ตราสารหน้ีภาคเอกชน    
หุนกูระยะสั้น บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 
จํากัด ครั้งที่ 2/2556 

6,000.00 5,983.41 0.25 

ตราสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ
หนวยลงทุน 

   

     ตราสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน    

          Manulife Global Fund    
Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund 46,632.34 2,316,889.15 97.52 

          เงินฝากออมทรัพย    
ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ กรุงเทพฯ  46,900.82 1.97 

สินทรัพยอ่ืน และหน้ีสินอ่ืน    
สินทรัพยอื่น  1,573.49 0.07 
หน้ีสินอื่น  39,369.54 1.66 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 96,632.34 2,375,924.29 100.00 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแหงหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2556 

กลุมของตราสาร มูลคาตามราคาตลาด 

(บาท) 
%NAV 

(ก)  ตราสารภาครัฐ ไดแก ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคาร 
แหงประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแหงหน้ีที่กองทุนเพ่ือการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  หรือกระทรวงการคลัง เปนผูออก  
ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูค้ําประกัน  

90,862,930.15 3.86 

(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือ
บริษัทเงินทุนเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน  

- - 

(ค)  ตราสารที่มีบริษัทที่ไดรับ rating ในระดับ investment grade เปนผูออก  
ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน  

5,981,571.44 0.25 

(ง)  ตราสารที่มีบริษัทที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในระดับที่ตํ่ากวา 
investment  grade หรือไมมี rating  เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล  
ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน  

- - 

สัดสวนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดวาจะลงทุนในกลุม  (ง)   15 %NAV 
 

รายละเอียดและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารแหงหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวเปนรายตัว 
ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2556 

ประเภท ผูออก ผูค้ําประกัน/ 
ผูรับรอง/ 
ผูสลักหลัง 

วันครบอายุ อันดับความ 
นาเช่ือถือ 

(Tris) 

มูลคาหนาตั๋ว มูลคาตาม 
ราคาตลาด 

(บาท) 

พันธบัตร 
CB14109C 
CB14116A 
CB14123B 
CB14213B 
CB14320B 

 
ธนาคารแหงประเทศไทย 
ธนาคารแหงประเทศไทย 
ธนาคารแหงประเทศไทย 
ธนาคารแหงประเทศไทย 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 

 
9 ม.ค.57 

16 ม.ค.57 
23 ม.ค.57 
13 ก.พ.57 
20 มี.ค.57 

 
 

 
10,000,000.0000 
10,000,000.0000 

1,000,000.0000 
20,000,000.0000 

3,000,000.0000 

 
9,991,705.52 
9,986,899.38 

998,215.25 
19,934,953.07 

2,984,344.86 
หุนกูระยะสั้น 

TLT14206B 
 
บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 
 

 
6 ก.พ.57 

 
T1+ 

 
6,000,000.0000 

 
5,981,571.44 

เงินฝากในธนาคาร
พาณิชย 
BOC-SAVING-THB 

CITI-GOLD SAVING  

CITI-SAVING-THB 

 

 
 
ธนาคารแหงประเทศจีน 
ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ กรุงเทพฯ  
ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ กรุงเทพฯ 
(บ/ช เพ่ือการดําเนินงาน) 

     
 

28,904.98 
9,863.01 

46,928,044.08 

รวม 96,844,501.59 
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รายงานชื่อบุคคลที่เก่ียวของและขอมูลการทําธุรกรรมที่เก่ียวของกับกองทุน 
 

1.  รายชื่อบุคคลที่เก่ียวของกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังน้ี 

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล 
1. นายตอ อินทวิวัฒน  
2. นายเสง่ียม  กาญจนวิกัย 
3. นางสาวชัชฎดา  เอกะหิตานนท 
4. นางสาวจินตนา  เมฆินทรางกูร  
5. นายวสุ  สุทธิพงษชัย 
6. นายจักรชัย บุญยะวัตร 
7. นายสุวิรัช  พงศเสาวภาคย 
8. นายกรวิภพ มณฑารพ 

2.  ขอมูลการทําธุรกรรมที่เก่ียวของกับกองทุน 

     -ไมมี - 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของกับกองทุนไดที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่
เว็บไซตของบริษัทจัดการที่ http://www.manulife-asset.co.th/thai/thai_resources_sec.php หรือที่เว็บไซตของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. http://www.sec.or.th/th/infocenter/stat/asset/mutual/connected/connected.shtml  

 
 

การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 
 

ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2556  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

-ไมม ี- 
 
 
 

รายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน 
 

ในชวงเวลาต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไมพบวากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหน่ึงไมเปนไปตาม
นโยบายการลงทุน 
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แนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียง 
 

จํานวนครั้งที่ลงมติตามวาระ 
การประชุม 1 

ช่ือบริษัท ช่ือยอ จํานวนครั้งที่
เชิญประชุม

(ครั้ง) 

จํานวนครั้งที ่
เขารวมประชุม 

(ครั้ง) อนุมัต ิ ไมอนุมัติ งดออกเสียง 

หนวยลงทุน Manulife Global Fund-Asian 
Small Cap Equity Fund (Share Class I) 

MGF- 
ASCID 

- - - - - 

หมายเหตุ : 1 จํานวนคร้ังที่ลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนคร้ังนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมกันทุก
ธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 คร้ัง  

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนไดที่บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่เว็บไซตของบริษทั
จัดการที่ http://www.manulife-asset.co.th/thai/thai_resources_sec.php หรือที่ เว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
http://www.sec.or.th/th/infocenter/stat/asset/mutual/connected/connected.shtml  

 
 

รายชื่อผูจัดการกองทุนรวม 
 
ลําดับท่ี ชื่อ-นามสุกล ชื่อกองทุนท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการ 

1. นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร 

2. นายวสุ สุทธิพงษชัย 

• กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน  
     สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ 

3. Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited 
47th Floor The Lee Gardens 
33 Hysan Avenue 
Causeway Bay Hong Kong SAR 

• Manulife Global Fund-Asian Small Cap 
Equity Fund (Share Class I) ซึ่งเปนกองทุน
หลักของกองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค  
เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ 

 
 



 

Investment Objective Cumulative Performance (%)

Fund Information Performance Chart
Investment Amount (USD)

Investment Manager Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited
Launch Date 31/1/2012
Launch Price US$ 1.00
Fund Currency USD
Fund Size Million
Initial Sales Charge Nil
Redemption Charge Nil
Conversion Charge Not exceeding 1% of the redemption price
Management Fee Not exceeding 1.1% per annum
Performance Fee Nil
Minimum Investment None
Minimum Subsequent None
NAV Per Share        A MGF Asian Small Cap Equity (Share Class I) 53.61 %
Morningstar RatingTM #         B MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index 13.15 %

Source: Morningstar, NAV to NAV, USD, dividends reinvested, as of 31/12/2013.

Top 10 Holdings (%)
Ezion Holdings Limited 1.92%
Kingsoft Corp. Ltd. 1.73%
Hilong Holding Ltd. 1.72%
Varitronix International Limited 1.65%
Techtronic Industries Co. Ltd. 1.63%
Lumens Co. Ltd 1.56%
Future Bright Holdings Limited 1.54%
China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd. 1.47%
Luen Thai Holdings Limited 1.41%
Challenger Limited 1.34%

Information as of 31/12/2013 Information as of 31/12/2013

Market Breakdown Sector Allocation

Received complete information on 06/02/2014

Information as of 31/12/2013.

#Copyright © 2014 Morningstar 

53.61MGF Asian Small Cap 
Equity (Share Class I) 17.10 10.16 -1.82 17.10

1 yr.
The Fund aims to provide long-term capital growth by making its investment 
portfolio on a diversified basis, for which its underlying securities will consist 
mainly of equity-related investments and equities of smaller capitalisation 
companies in the Asian and/or Pacific region. A proportion of the Fund may be 
invested in warrants, bonds and convertible bonds issued by such companies. 
The Fund may also invest in unlisted securities and/or unrated debt instruments 
and/or securities with credit ratings of non-investment grade.

YTD 3 mth.Fund / Indices (USD) 6 mth. Since 
Launch

December 2013
ขอมูลการลงทุนของกองทุนหลัก

-1.74

*MGF-Asian Small Cap Equity Fund is currently offered in share class  AA, HA, HC, HI and I.
Class AA, HA, HC are available for investment by retail investors.  Class I is available for institutional 
investors and charges lower management fee and front-end fee and no performance fee.

3.82 13.15

US$ 141.03

US$ 1.5137

MSCI Asia Pacific ex 
Japan Small Cap Index 3.82 7.48

As of December 31, 2013, the fund's share class 
AA* received a 5-star overall Morningstar Rating 
for Asia ex Japan Equity category. 

Investments in the emerging markets may be subject to special risks and the risks could be substantially higher than the risks normally associated with the world's more established 
stock markets. Investment involves risk.  Fund price may go up as well as down. Past performance figures shown are not indicative of future performance.  Please refer to the 
prospectus for further details.

To view our Privacy Policy, you can go to our website at www.manulife.com.hk. You may also request Manulife not to use your personal information for direct marketing purpose by 
writing to our Privacy Officer at 36/F., Manulife Tower, 169 Electric Road, North Point, Hong Kong or by calling our Customer Service Hotline at 2108 1110.

All Rights Reserved. The 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 its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

Portfolio Breakdown

Manulife Global Fund
Asian Small Cap Equity (Share Class I)

2.65%

3.55%

4.21%

5.30%

5.70%

6.42%

15.69%

27.57%

1.09%

27.82%
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Liquidity

Others
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Industrials

Consumer Discretionary

Information Technology

2.18%

2.41%

2.91%

7.38%

9.13%

13.76%

19.28%

20.67%

1.09%

21.19%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Liquidity
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Malaysia

Singapore

Australia
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Hong Kong

Korea
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ 
รายงาน และ งบการเงิน 
31 ธันวาคม 2556 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ ซ่ึง
ประกอบดวย งบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุน งบแสดง
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสดและขอมูลและอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารกองทุนเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน
เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดาน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบ
การเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการ
จัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
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ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงาน การ
เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสดและขอมูลและอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน
ของกองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 
 

 
รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
(เดิมช่ือบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) 
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ 2557 
 



กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
งบดุล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม
  (ราคาทุน 31 ธันวาคม 2556: 2,115,255,136 บาท
  และ 31 ธันวาคม 2555: 111,249,639 บาท) 9 2,366,819,509        123,326,892           
เงินฝากธนาคาร 7 46,900,818             19,391,480             
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 27,754                    1,577                      
ลูกหน้ีเงินรับคืนคาธรรมเนียมการจัดการ 9 1,129,537               34,288                    
ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน 413,247                  12,881,211             
สินทรัพยอ่ืน 2,950                      273                         
รวมสินทรัพย 2,415,293,815        155,635,721           
หน้ีสิน
เจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 9 32,757,354             29,401,920             
เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 3,153,382               -                              
คาใชจายคางจาย 9 3,070,946               113,582                  
หน้ีสินตราสารอนุพันธ 319,566                  -                              
หน้ีสินอ่ืน 68,295                    2,325                      
รวมหน้ีสิน 39,369,543             29,517,827             
สินทรัพยสุทธิ 2,375,924,272        126,117,894           

สินทรัพยสุทธิ
ทุนจดทะเบียน
   หนวยลงทุน 260,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท
   (31 ธันวาคม 2555: 160,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) 2,600,000,000        1,600,000,000        

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
   หนวยลงทุน 151,361,568.7469 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท
   (31 ธันวาคม 2555: 9,937,392.6038 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) 1,513,615,687        99,373,926             
กําไรสะสม 8 254,763,651           13,562,954             
บัญชีปรับสมดุล 607,544,934           13,181,014             
สินทรัพยสุทธิ 2,375,924,272        126,117,894           

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 15.6970                  12.6912                  
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด (หนวย) 151,361,568.7469  9,937,392.6038      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อยอ

หลักทรัพย

วันครบ

กําหนด อัตราดอกเบี้ย  จํานวนหุน

 มูลคาที่ตราไว/ 

ราคาทุน  มูลคายุติธรรม

มูลคาเงิน

ลงทุน  จํานวนหุน

 มูลคาที่ตราไว/ 

ราคาทุน  มูลคายุติธรรม

มูลคาเงิน

ลงทุน
(%) (หุน) (บาท) (บาท) (%) (หุน) (บาท) (บาท) (%)

หนวยลงทุน

MGASCEF 46,632,336.11   2,065,324,819    2,316,889,153    97.89            3,091,307.828   111,249,639       123,326,892     100.00          
รวมหนวยลงทุน 2,316,889,153    97.89            123,326,892     100.00          
ตราสารหนี้

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย CB14109C 9 ม.ค. 2557 10,000.00          10,000,000         9,994,469           0.42              -                     -                      -                    -                
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย CB14116A 16 ม.ค. 2557 10,000.00          10,000,000         9,989,655           0.42              -                     -                      -                    -                
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย CB14123B 23 ม.ค. 2557 1,000.00            1,000,000           998,489              0.04              -                     -                      -                    -                
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย CB14213B 13 ก.พ. 2557 20,000.00          20,000,000         19,940,473         0.84              -                     -                      -                    -                
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย CB14320B 20 มี.ค. 2557 3,000.00            3,000,000           2,985,105           0.13              -                     -                      -                    -                

ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หุนกูระยะสั้น บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด TLT14206B 6 ก.พ. 2557 6,000.00            6,000,000           5,983,409           0.26              -                     -                      -                    -                

รวมตราสารหนี้ 49,891,599         2.11              -                    -                
เงินฝากธนาคาร

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. 1.00 9,863                  0.00              -                    -                
ธนาคารแหงประเทศจีน 1.10 28,894                -                -                    -                

รวมเงินฝากธนาคาร 38,757                0.00              -                    -                
รวมเงินลงทุน 2,366,819,509    100.00          123,326,892     100.00          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(31 ธันวาคม 2555:  จํานวน 3,091307.828 หนวย มูลคาหนวยละ 1.3026 

ดอลลารสหรัฐอเมริกา รวมเปนเงิน 4,026,738 ดอลลารสหรัฐอเมริกา)

2556 2555

ชื่อหลักทรัพย

กองทุนเปด Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Class I) 

จํานวน 46,632,336.11 หนวย มูลคาหนวยละ 1.5137 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รวมเปนเงิน 70,587,367 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 31 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2556 2555

รายไดจากการลงทุน
รายไดเงินปนผล 9 13,274,052             422,442                  
รายไดดอกเบ้ีย 218,969                  2,504                      
รายไดเงินรับคืนคาธรรมเนียมการจัดการ 9 7,646,808               253,456                  
รวมรายได 21,139,829             678,402                  
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ 6.1, 9 17,162,573             649,057                  
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 6.1 472,772                  19,821                    
คาธรรมเนียมนายทะเบียน 6.1 810,465                  33,978                    
คาใชจายในการดําเนินการ 6.2 570,926                  114,309                  
รวมคาใชจาย 19,016,736             817,165                  
กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ 2,123,093               (138,763)                 
รายการกําไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 3,329,658               1,573,389               
รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 97,902,186             12,509,041             
รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 56,854                    35,291                    
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 137,788,906           (416,004)                 
รวมรายการกําไรท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 239,077,604           13,701,717             
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 241,200,697           13,562,954             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 31 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555

(หนวย: บาท)
2556 2555

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางงวด
กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ 2,123,093               (138,763)                 
รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 3,329,658               1,573,389               
รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 97,902,186             12,509,041             
รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 56,854                    35,291                    
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 137,788,906           (416,004)                 
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 241,200,697           13,562,954             
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางงวด 
   จํานวน 186,849,300.8281 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท 
   (2555: 12,411,603.2452 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) 1,868,493,008        124,116,032           
หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางงวด
   จํานวน 45,425,124.6850 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท 
   (2555: 2,474,210.6414 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) (454,251,247)         (24,742,106)           
หนวยลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนสุทธิในระหวางงวด
   จํานวน 141,424,176.1431 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท
   (2555: จํานวน 9,937,392.6038 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) 1,414,241,761        99,373,926             
บวก: การเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล 594,363,920           13,181,014             
การเพ่ิมข้ึนสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 2,008,605,681        112,554,940           
การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสุทธิในระหวางงวด 2,249,806,378        126,117,894           
สินทรัพยสุทธิตนงวด 126,117,894           -                              
สินทรัพยสุทธิปลายงวด 2,375,924,272        126,117,894           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 31 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 241,200,697 13,562,954
ปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
   ใหเปนเงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
      การซื้อเงินลงทุน (2,391,387,163)      (135,146,619)         
      การขายเงินลงทุน 387,157,679           23,896,980             
      การซื้อขายเงินลงทุนสุทธิ (2,004,229,484)      (111,249,639)         
      รับรูการตัดบัญชีสวนตํ่ามูลคาเงินลงทุนเปนรายได (185,529)                 -                              
      ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน (26,177)                   (1,577)                     
      ลูกหน้ีเงินรับคืนคาธรรมเนียมการจัดการเพ่ิมข้ึน (1,095,249)             (34,288)                   
      ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 12,467,964             (12,881,211)           
      สินทรัพยอ่ืนเพ่ิมข้ึน (2,677)                     (273)                        
      เจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน 3,355,434               29,417,704             
      เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพ่ิมข้ึน 3,153,382               -                              
      คาใชจายคางจายเพ่ิมข้ึน 2,957,364               113,582                  
      หน้ีสินตราสารอนุพันธเพ่ิมข้ึน 319,566                  -                              
      หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน 65,970                    2,325                      
      รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (3,329,658)             -                              
      รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน (56,854)                   -                              
      รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (97,902,186)           (12,509,041)           
      รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน (137,788,906)         416,004                  
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (1,981,096,343)      (93,163,460)           
กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การขายหนวยลงทุน 2,659,694,435        139,628,036           
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน (651,088,754)         (27,073,096)           
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,008,605,681        112,554,940           
เงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึนสุทธิ 27,509,338             19,391,480             
เงินฝากธนาคารตนงวด 19,391,480             -                              
เงินฝากธนาคารปลายงวด 7 46,900,818             19,391,480             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
ขอมูลและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หนวย: บาท)
สําหรับรอบ

ระยะเวลาต้ังแต
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2555

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาสินทรัพยสุทธิตนงวด 12.69                             -                                    
รายได (คาใชจาย) จากกิจกรรมลงทุน 
   กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ 0.03 (0.03)
   รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 0.04 0.31
   รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 1.22 2.48
   รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน -                                    0.01                               
   รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.72 (0.08)
รายไดจากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 3.01 2.69
มูลคาหนวยลงทุนที่ขายเร่ิมแรก -                                    10.00
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด 15.70 12.69

อัตราสวนของการเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานตอ
   มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางงวด (%) 19.17 23.61
   
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเติมที่สําคัญ
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด (บาท) 2,375,924,272 126,117,894
อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%) 1.51 1.42
อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ
   ถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%) 1.68 1.18
อัตราสวนของกําไรท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนตอมูลคา
   สินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%) 19.00 23.85
อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวางงวด
   ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%) * 186.33 275.77
มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (บาท) 1,258,286,402 57,439,722

ขอมูลเพ่ิมเติม
*   จํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของการซ้ือขายเงินลงทุนคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักดวยมูลคาเงินลงทุนแตละประเภทคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
     โดยไมรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน และตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง ดังน้ัน การซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน
     หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนจึงไมตองนํามารวมคํานวณ
  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 31 มกราคม 2555 
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

1. ขอมูลกองทุนฯ 

 กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ (“กองทุนฯ”) เปนกองทุนรวมประเภท
รับซ้ือคืนหนวยลงทุนท่ีลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนท่ีจัดต้ังและลงทุนในตางประเทศ (Feeder fund) 
ไมมีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของกองทุนฯและไมมีนโยบายท่ีจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 
กองทุนฯไดจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2555 โดยมีทุนจดทะเบียนของโครงการรวม 1,600 ลานบาทและตอมาไดจด
ทะเบียนเพิ่มทุนเปน 2,600 ลานบาท เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2556  

 กองทุนฯมีนโยบายการลงทุนท่ีเนนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลัก (Master fund) ซ่ึงเปนกองทุนรวม
ตางประเทศท่ีมีช่ือวา “Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Class I)” โดยกองทุนฯจะลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนหลักดังกลาวขางตนโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพย
สุทธิของกองทุนฯ  

 ขอมูลท่ีสําคัญของกองทุนหลักมีดังตอไปนี้  

 ช่ือกองทุนหลัก : Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Class I) 
 สถานท่ีจดทะเบียน : ประเทศลักเซมเบิรก 
 สกุลเงิน :  ดอลลารสหรัฐอเมริกา 
 บริษัทจัดการ : Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited 
 นโยบายการลงทุน : กระจายการลงทุนในกลุมหลักทรัพยของบริษัทท่ีมีมูลคาตลาดขนาดเล็กใน

ภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟก สินทรัพยสวนท่ีเหลือของกองทุนหลักอาจจะ
ลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนกูแปลงสภาพ (convertible bonds) ซ่ึงออก
โดยบริษัทในกลุมดังกลาว ท้ังนี้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุนท่ี
มิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (unlisted securities) และ/หรือตราสารแหงหนี้ท่ี
ไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (unrated securities) และ/หรือหลักทรัพยท่ีมี
อันดับความนาเช่ือถืออยูในระดับท่ีต่ํากวาอันดับความนาเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได 
(non-investment grade) 



 

 24 

 มูลคาสินทรัพยสุทธิของ Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Class I) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2556 และ  2555 มีจํานวนเทากับ  93.17 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา  และ  7.93 ลานบาทดอลลาร
สหรัฐอเมริกา ตามลําดับ 

 กองทุนฯบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทจัดการฯ”) 
และมีธนาคารซิต้ี แบงก เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) เปนนายทะเบียนหนวยลงทุน  

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินฉบับนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                 
และจัดทําข้ึนตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง การบัญชีสําหรับ
กิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีกองทุนฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและท่ีออกใหม 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซ่ึงมีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้  

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 12  ภาษีเงินได 
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

ความชวยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 8 สวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจง

กับกิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิดคาเส่ือมราคาท่ี  

ตีราคาใหม 
ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ  

ผูถือหุน 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 
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นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาท่ีเ ร่ิมในหรือหลังวันท่ี                     
1 มกราคม 2557 ตามรายละเอียดขางลางนี้ 
  วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนอัตราแลกเปล่ียนของ

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวของกัน 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไมเพื่อขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบัญชี   

ฉบับท่ี 15 สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2557 
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  วันท่ีมีผลบังคับใช 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 
การบูรณะ และหนี้สินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา
หรือไม 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี
มีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 17 การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2557 

บริษัทจัดการฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน แนวปฏิบัติทางการ
บัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินขางตนไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีและการตีความตาง ๆ ดังกลาวไมเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของกองทุนฯ และงบการเงินของกองทุนฯไดจัดทําข้ึนตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน  

4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1  การรับรูรายไดและคาใชจาย 

  รายไดเงินปนผลถือเปนรายไดเม่ือสิทธิในการไดรับเงินปนผลเกิดข้ึน 

  รายไดดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

  เงินรับคืนคาธรรมเนียมการจัดการถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง 

  กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

        คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 
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4.2  การวัดคาเงินลงทุน 

 เงินลงทุนจะรับรูเม่ือวันเร่ิมแรกเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนฯมีสิทธิใน
เงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุนประกอบดวย รายจายซ้ือเงินลงทุน และคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนฯ
จายเพื่อใหไดมาซ่ึงเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนจะวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจาก
การวัดคาเงินลงทุนถือเปนรายการกําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนในงบกําไรขาดทุน ราคาทุนของเงิน
ลงทุนท่ีจําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย 

 เงินลงทุนในหนวยลงทุนแสดงตามมูลคายุติธรรมโดยเทียบเคียงกับมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย ณ วันท่ี 
วัดคาเงินลงทุน  

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีในความตองการของตลาดท่ีมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับแสดงตามมูลคายุติธรรม 
โดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยในวันท่ีวัดคาเงินลงทุน  

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ท่ีไมมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับแสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยพิจารณาตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามขอกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
กําหนดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไมมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

กองทุนฯใชวิธีราคาทุนตัดจําหนายในการกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ซ่ึงมีอายุคงเหลือของตรา
สารหนี้เทากับ 90 วันหรือตราสารหนี้ซ่ึงมีอายุครบกําหนดภายใน 90 วัน นับต้ังแตวันท่ีลงทุน และไมมี
เง่ือนไขในการตออายุเนื่องจากมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไมแตกตางจากราคาทุนตัดจําหนายอยาง
เปนสาระสําคัญ 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 เงินฝากธนาคารใชมูลคาเงินตนบวกดอกเบ้ียคางรับจนถึงวันท่ีวัดคาเงินลงทุนในการกําหนดมูลคายุติธรรม 
ซ่ึงไดแยกแสดงดอกเบ้ียคางรับไวใน “ลูกหนี้จากดอกเบ้ีย” ในงบดุล 
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4.3 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

 กองทุนฯแปลงคารายการที่ เปนเงินตราตางประเทศท่ีเกิดข้ึนในระหวางงวดเปนเงินบาท  โดยใช                 
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศคงเหลือ             
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักระหวาง
ธนาคารท่ีประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันดังกลาว และในกรณีท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
ไมไดประกาศอัตราแลกเปล่ียนในวันดังกลาว กองทุนฯจะพิจารณาใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีประกาศโดย
ธนาคารพาณิชยหรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีใชอางอิงอยางเปนทางการแปลงคา ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบ
จากผูดูแลผลประโยชนกอนทุกคร้ัง 

  กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนไดแสดงรวมเปนสวนหนึ่งของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการ
ลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยังไมเกิดข้ึนซ่ึงแสดงอยูในงบกําไรขาดทุน 

4.4  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในสวนไดเสียของกองทุนฯ
ต้ังแตรอยละ 10 ของสวนไดเสียท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือฝายบริหาร 
ซ่ึงประกอบดวยบุคคลท่ีรับผิดชอบในการจัดการกองทุนฯหรือมีหนาท่ีกําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให
กองทุนฯบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว ท้ังนี้ รวมท้ังคูสมรสหรือบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของฝายบริหาร 

  นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมกองทุนฯ 
หรืออยูภายใตอํานาจควบคุมของกองทุนฯ หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของกองทุนฯ หรืออยูภายใต
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของกองทุนฯ 

4.5 บัญชีปรับสมดุล 

 สวนหน่ึงของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหนวยลงทุนซ่ึงเทากับจํานวนตอหนวยของกําไรสะสมที่ยัง
ไมไดแบงสรร ณ วันท่ีเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล” 

4.6 ภาษีเงินได 

 กองทุนฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากกองทุนฯไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย 
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5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทจัดการฯอาจจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผล
กระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว 

6. คาใชจาย 

6.1 คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนและคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

ประเภทคาธรรมเนียม อัตรารอยละของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนฯ 

คาธรรมเนียมการจัดการ ไมเกินอัตรารอยละ 1.75 ตอป 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกินอัตรารอยละ 0.06 ตอป 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเกินอัตรารอยละ 0.10 ตอป 

 บริษัทจัดการฯจะคํานวณคาธรรมเนียมขางตนทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาสินทรัพยสุทธิ โดยใชมูลคา
สินทรัพยสุทธิในแตละวันเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียมเปนรายวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนฯเปน           
รายเดือน ท้ังนี้ อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

6.2 คาใชจายในการดําเนินการ 

 (1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก ซ่ึงบริษัทจัดการฯจะดําเนินการเรียก
เก็บคาใชจายดังกลาวตามท่ีจายจริงจากกองทุนฯ โดยทางบัญชีจะตัดเปนคาใชจายของกองทุนฯเฉล่ีย
เทากันเปนรายวันตามระยะเวลาท่ีจะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้น ไดแก คาใชจายในการจัดทํา
โฆษณาประชาสัมพันธ คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดาน
การตลาด การสงเสริมการขาย ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนํากองทุนฯ ท้ังนี้คาใชจายดังกลาวรวมกัน
ไมเกินอัตรารอยละ 1.0 ของจํานวนเงินกองทุนท่ีจัดต้ังได แตไมเกิน 1 ลานบาท และคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายในการดําเนินการขออนุมัติจัดต้ังและจัดการกองทุนฯ 

 (2) คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนฯซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนฯเมื่อมีคาใชจายเกิดข้ึนตาม              
จายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนฯเฉล่ียเทากันเปนรายวันตามระยะเวลาท่ีจะ
ไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้นหรือในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดคาใชจายดังกลาว เชน คาใชจาย
ดานโฆษณาประชาสัมพันธ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ คาไปรษณียากร เปนตน ท้ังนี้
คาใชจายดังกลาวรวมกันไมเกินอัตรารอยละ 1.0 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนฯ 
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7. เงินฝากธนาคาร 

   (หนวย: บาท) 
  เงินตน อัตราดอกเบ้ีย (% ตอป) 

ธนาคาร ประเภทเงินฝาก 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

  2556 2555 2556 2555 

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ.      
สาขากรุงเทพฯ ออมทรัพย 46,900,818 19,391,480 0.10 0.10 

รวม  46,900,818 19,391,480   

8. กําไรสะสม 

(หนวย: บาท) 
 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี       
31 ธันวาคม 2556 

สําหรับรอบ              
ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี       
31 มกราคม 2555 ถึง       
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

   
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (138,763) - 
กําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนสะสม 1,573,389 - 
กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการลงทุนสะสม 12,509,041 - 
กําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยนสะสม 35,291 - 
ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยนสะสม (416,004) - 

กําไรสะสมตนงวด 13,562,954 - 
บวก:  การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน      

ในระหวางงวด 241,200,697 13,562,954 

กําไรสะสมปลายงวด 254,763,651 13,562,954 
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9. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวด กองทุนฯมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังตอไปนี้ 

 (หนวย: บาท) 
 

สําหรับปส้ินสุดวันที่      
31 ธันวาคม 2556 

สําหรับรอบ             
ระยะเวลาต้ังแตวันที่      
31 มกราคม 2555 ถึง      
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 นโยบายการกําหนดราคา 

  Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Class I) 
   รายไดเงินปนผล 13,274,052 422,442 0.0117 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอ      

1 หนวย (2555: 0.0084 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกาตอ 1 หนวย)  

   รายไดเงินรับคืนคาธรรมเนียมการจัดการ 7,646,808 253,456 อัตรารอยละ 0.50 - 0.67 ตอปของ
มูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวย
ลงทุนที่ลงทุนถัวเฉลี่ย (2555: 
อัตรารอยละ 0.49 - 0.50 ตอป
ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
หนวยลงทุนที่ลงทุนถัวเฉลี่ย) 

   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน        
แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

   

   คาธรรมเนียมการจัดการ 17,162,573 649,057 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
และที่กลาวไวในหมายเหตุ 6.1 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนฯมียอดคางท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันดังนี้  

 (หนวย: บาท) 
 31 ธันวาคม  

 2556 2555 

Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund 
(Class I)   

   เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม 2,316,889,153 123,326,892 
   ลูกหนี้เงินรับคืนคาธรรมเนียมการจัดการ 1,129,537 34,288 
   เจาหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 32,757,354 29,401,920 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด   
   คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย (แสดงรวมอยูใน                  

“คาใชจายคางจาย”) 2,717,329 102,626 
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10. ขอมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

 ในระหวางงวดส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนฯไดซ้ือขายเงินลงทุน (ไมรวมเงินลงทุนใน
เงินฝากธนาคารและต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีไมสามารถโอนเปล่ียนมือได) เปนจํานวนเงิน 2,344,531,206 บาท 
และ 158,401,920 บาท ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตรารอยละ 186.33 และรอยละ 275.77 ตามลําดับ ของมูลคา
สินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางงวด 

11. เคร่ืองมือทางการเงิน 

11.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของกองทุนฯประกอบดวย เงินลงทุน เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้จากดอกเบ้ีย 
ลูกหนี้เงินรับคืนคาธรรมเนียมการจัดการ ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน เจาหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 
เจาหนี้จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน กองทุนฯมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และ
มีนโยบายในการบริหารความเส่ียงในแตละดานดังนี้ 

ความเสี่ยงจากกองทุนหลัก  

  กองทุนฯไดลงทุนในกองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Class I) ซ่ึงจด
ทะเบียนจัดต้ังข้ึนในประเทศลักเซมเบิรก กองทุนฯอาจไดรับผลกระทบหากมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
ขอกําหนด กฎเกณฑ หรือนโยบายตางๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ เชน นโยบายทางการเงินเร่ือง
ขอจํากัดของการเคล่ือนยายเงินตราตางประเทศเขา-ออกโดยเสรี หลักเกณฑและกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการ
จัดต้ังกองทุนดังกลาวท่ีอาจแตกตางจากหลักเกณฑและกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการจัดต้ังกองทุนรวมของ
ประเทศไทย เปนตน นอกจากนั้นแลว กองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund  
(Class I) มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยในประเทศในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟค ซ่ึงผลตอบแทนของ
เงินลงทุนดังกลาวข้ึนอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจการเมือง และสถานการณตลาดทุนของประเทศ
ตาง ๆ ในแถบนั้น ซ่ึงสถานการณดังกลาวอาจมีผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบ ตอผลการดําเนินงาน
ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภทธุรกิจของผูออกหลักทรัพยวามีความสัมพันธกับความ
ผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของหลักทรัพยเพิ่มข้ึนหรือลดลงได 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

 กองทุนฯมีความเส่ียงดานเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึนจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไว
ในเคร่ืองมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนฯมีลูกหนี้จากดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการลงทุนในเงินฝากธนาคารและ                  
ตราสารหน้ี ลูกหนี้เงินรับคืนคาธรรมเนียมการจัดการ ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน เปนตน ซ่ึงเปนไปตามปกติ
ธุรกิจของกองทุนฯ ความเส่ียงดานเครดิตของกองทุนฯจึงอยูในระดับตํ่า 
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 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

 กองทุนฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในเงินฝาก
ธนาคารและตราสารหน้ี อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง
ตามอัตราตลาด และ/หรือมีระยะเวลาครบกําหนดระยะสั้น ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของกองทุนฯจึงอยู
ในระดับตํ่า  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ียได
ดังนี้ 

(หนวย: บาท) 
 31 ธันวาคม 2556 

  อัตราดอกเบี้ย    
 อัตราดอกเบี้ย ปรับข้ึนลง ไมมี   
 คงที่(1) ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

     (% ตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน      
เงินลงทุน 49,891,599 38,757 2,316,889,153 2,366,819,509 1.00, 2.33 - 2.81 
เงินฝากธนาคาร - 46,900,818 - 46,900,818 0.10 
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย - - 27,754 27,754 - 
ลูกหนี้เงินรับคืนคาธรรมเนียม         
การจัดการ - - 1,129,537 1,129,537 - 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน - - 413,247 413,247 - 

 49,891,599 46,939,575 2,318,459,691 2,415,290,865  

หนี้สินทางการเงิน      
เจาหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน - - 32,757,354 32,757,354 - 
เจาหนี้จากการซ้ือหนวยลงทุน - - 3,153,382 3,153,382 - 

 - - 35,910,736 35,910,736  

(1) อัตราดอกเบี้ยคงที่แตมีระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยใหมภายใน 3 เดือน 
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(หนวย: บาท) 
 31 ธันวาคม 2555 

  อัตราดอกเบี้ย    
 อัตราดอกเบี้ย ปรับข้ึนลง ไมมี   
 คงที่ ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

     (% ตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน      
เงินลงทุน - - 123,326,892 123,326,892 - 
เงินฝากธนาคาร - 19,391,480 - 19,391,480 0.10 
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย - - 1,577 1,577 - 
ลูกหนี้เงินรับคืนคาธรรมเนียม         
การจัดการ - - 34,288 34,288 - 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน - - 12,881,211 12,881,211 - 

 - 19,391,480 136,243,968 155,635,448  

หนี้สินทางการเงิน      
เจาหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน - - 29,401,920 29,401,920 - 

 - - 29,401,920 29,401,920  

 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง  

 ความเส่ียงดานสภาพคลองคือความเส่ียงท่ีกองทุนฯอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนฯไม
สามารถเปล่ียนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและทัน
ตอเวลาท่ีกองทุนฯจะตองนําไปชําระภาระผูกพันไดเม่ือครบกําหนด 
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 วันท่ีท่ีครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555         
มีดังนี้ 

  (หนวย: บาท) 
 31 ธันวาคม 2556 

 ไมไดกําหนด ระยะเวลาครบกําหนด  

 ระยะเวลา เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป รวม 

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินลงทุน 2,316,889,153 - 49,930,356 2,366,819,509 
เงินฝากธนาคาร - 46,900,818 - 46,900,818 
ลูกหน้ีจากดอกเบี้ย - - 27,754 27,754 
ลูกหน้ีเงินรับคืนคาธรรมเนียมการจัดการ - - 1,129,537 1,129,537 
ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน - - 413,247 413,247 

 2,316,889,153 46,900,818 51,500,894 2,415,290,865 

หน้ีสินทางการเงิน     
เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน - - 32,757,354 32,757,354 
เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน - - 3,153,382 3,153,382 

 - - 35,910,736 35,910,736 

 (หนวย: บาท) 
 31 ธันวาคม 2555 

 ไมไดกําหนด ระยะเวลาครบกําหนด  

 ระยะเวลา เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป รวม 

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินลงทุน 123,326,892 - - 123,326,892 
เงินฝากธนาคาร - 19,391,480 - 19,391,480 
ลูกหน้ีจากดอกเบี้ย - - 1,577 1,577 
ลูกหน้ีเงินรับคืนคาธรรมเนียมการจัดการ - - 34,288 34,288 
ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน - - 12,881,211 12,881,211 

 123,326,892 19,391,480 12,917,076 155,635,448 

หน้ีสินทางการเงิน     
เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน - - 29,401,920 29,401,920 

 - - 29,401,920 29,401,920 
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 เนื่องจากกองทุนฯมีนโยบายท่ีเนนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลักตางประเทศ ราคาหนวยลงทุน
ท่ีกองทุนฯไดลงทุนไวจึงอยูในรูปของสกุลเงินตางประเทศ ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนจึงอาจ
มีผลตอการดําเนินงานของกองทุนฯ โดยเฉพาะเม่ือมีการวัดคาเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินบาท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เนื่องจาก
กองทุนฯมียอดคงเหลือของเงินลงทุนซ่ึงเปนสกุลเงินตางประเทศจํานวนเงิน 70,587,367 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา และ 4,026,738 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ โดยกองทุนฯไดเขาทําสัญญาขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา อายุสัญญาไมเกินหนึ่งปกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งเพื่อปองกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนจากเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 7,800,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

 อัตราแลกเปล่ียนท่ีใชในการแปลงคาสินทรัพยท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 
2555 คือ 1 ดอลลารสหรัฐอเมริกาเทากับ 32.823 บาท และ 30.627 บาท ตามลําดับ 

11.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสองฝายมี
ความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะท่ีไมมี
ความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะ
กําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ีเหมาะสม  

 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของกองทุนฯจัดอยูในประเภทระยะส้ันหรือมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนท่ีแสดงมูลคา
ยุติธรรมโดยถือตามมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย ณ วันท่ีวัดมูลคายุติธรรม และหนี้สินสวนใหญมี
ระยะเวลาครบกําหนดระยะส้ัน ดังนั้น กองทุนฯเช่ือวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน
ดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

12. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของกองทุนฯ คือ การจัดใหมีโครงสรางทางการเงินท่ี
เหมาะสมเพื่อใหสามารถใหผลตอบแทนตอผูถือหนวยลงทุนตามเง่ือนไขการจัดต้ังกองทุน 
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13. การจัดประเภทรายการใหม 

กองทุนฯไดมีการจัดประเภทรายการใหมในสวนขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย) ในขอมูลและ
อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 31 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ดังท่ี
แสดงในตารางตอไปนี้ ท้ังนี้การจัดประเภทใหมดังกลาวไมมีผลกระทบตอมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย
และการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานตามท่ีไดเคยรายงานไวแลว 

     (หนวย: บาท) 
 สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแต                    

วันที่ 31 มกราคม 2555                        
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 ตามที่จัดประเภทใหม ตามท่ีเคยรายงานไว 

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)    
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (0.03) (0.01) 
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 0.31 0.16 
รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 2.48 1.26 
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน 0.01 - 
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน (0.08) (0.04) 
การเปล่ียนแปลงของบัญชีปรับสมดุล - 1.32 

 2.69 2.69 

14. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทจัดการฯเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 
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