
 

ขอ้มลูเกีย่วกบักองทุน

30/04/2563 สดัสว่นการลงทุน (รอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ

MS-MONEY

กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบจากเงนิลงทุน 100 บาท ต ัง้แตว่นัทีจ่ดัต ัง้กองทุน

กลุม่สนิทรพัยใ์นพอรต์การลงทุน (%NAV)

 พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 93.11           

 เงนิฝากธนาคาร 7.03             

 สนิทรัพยแ์ละหนีส้นิอืน่ (0.14)           

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทุน (%)  รวมท ัง้ส ิน้ 100.00         

MS-MONEY 0.19 0.12 0.34 0.89 0.82 0.91 1.33 1.26

เกณฑม์าตรฐาน* 0.38 0.28 0.59 1.32 1.26 1.25 1.61 1.80

อัตราดอกเบีย้เงนิฝาก** 0.32 0.24 0.48 1.04 0.98 0.97 1.21 1.26

หมายเหต:ุ
 1

%ตอ่ปี

ผลการด าเนนิงานตามปีปฏทินิ (%) ตอ่ปี

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563
#
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แสดงผลการด าเนนิงานตัง้แตต่น้ปีถงึวนัที ่30 เม.ย. 63

การน าเสนอผลการด าเนนิงานทีเ่กดิขึน้จรงิในชว่งเวลาต า่กวา่ 1 ปี หา้มแปลงเป็นอัตราเฉลีย่ตอ่ปี (Annualized Return)

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 30 เมษายน 2563

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ (บาท) มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท)

11.6533105,197,437.37                                                 
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อายเุฉลีย่ตราสารของกองทนุ 0.09 ปี

0.05 0.06

0.19 0.38 0.04 0.05

เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนีไ้ดจั้ดท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัและน าเสนอผลการด าเนนิงานของกองทนุรวม

ของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ

 ผลการด าเนนิงานในอดตี/ ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต 

n www.manulife-asset.co.th   n  E-mail: MAMT_Marketing@manulife.com  n Tel. (66) 2844-0123   n  Fax. (66) 2056-9747

โปรดท าความเขา้ใจลักษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตัดสนิใจลงทนุ

แมว้า่กองทนุรวมตลาดเงนิลงทนุไดเ้ฉพาะทรัพยส์นิทีม่คีวามเสีย่งต า่ แตก็่มโีอกาสขาดทนุได ้

@ สงวนลขิสทิธิ ์2020 บรษัิท มอรน์ิง่สตาร ์รเีสริช์ ประเทศไทย ขอ้มลูนี ้(1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษัิทมอรน์ิง่สตาร ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (2) ขอสงวนสทิธิใ์นการลอกเลยีน หรอืเผยแพร ่(3) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่ความ

ถูกตอ้ง ครบถว้น และความเสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ทกุกรณีจากการน าขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการด าเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต

**อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจ าระยะเวลา 3  เดอืนเฉลีย่ของธนาคารกรงุเทพ ธนาคารไทยพาณชิยแ์ละธนาคารกสกิรไทย หลังหักภาษี 

(เริม่ใชต้ัง้แตว่นัที ่28 ตลุาคม 2562 เป็นตน้ไป)

ทัง้นี้ การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงนิไมใ่ชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิ

ลงทนุคนืเต็มจ านวน

การเปลีย่นเกณฑม์าตรฐานทีใ่ชว้ดัผลการด าเนนิงานในชว่งแรกอาจท าใหผ้ลการด าเนนิงานของกองทนุรวมดขี ึน้เมือ่เปรยีบเทยีบตวัชีว้ดัมาตรฐาน

 เนื่องจากตราสารหนี้ทีก่องทนุลงทนุบางสว่นไมม่ภีาระภาษี ขณะทีต่วัช ีว้ดัมาตรฐานใหมค่ านวณจากสมมตฐิานตราสารหนี้ทัง้หมดเสยีภาษี

*55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดอืน + 45% อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจ าระยะเวลา 3 เดอืน ประเภท

บคุคลธรรมดาวงเงนินอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ ่ไดแ้ก ่ธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกสกิรไทย และ

ธนาคารไทยพาณชิย ์หลังหักภาษี

0.06 0.05 0.08

Standard 

Deviation 

ของเกณฑม์าตรฐาน

Standard Deviation 

ของผลการด าเนนิงาน

0.05 0.06

0.36

Standard Deviation

ของเกณฑม์าตรฐาน

ปี

1.02 1.40

0.06 0.07

5 ปี
1

10 ปี
1

ต ัง้แต่

จดัต ัง้
1

0.04 0.05

MS-MONEY เกณฑม์าตรฐาน*
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*เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ. แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร เรือ่ง การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงนิไดจ้ากการลงทนุผา่นกองทนุรวม จงึมกีาร

ปรับตวัชีว้ดัของกองทนุเป็น 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดอืน + 45% อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ าระยะเวลา 3 

เดอืน ประเภทบคุคลธรรมดาวงเงนินอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ ่ไดแ้ก ่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และ

ธนาคารไทยพาณชิย ์หลงัหักภาษี โดยเริม่ใชต้ัง้แตว่นัที ่28 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป
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กองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตร็งค ์มนันี ่มารเ์ก็ต (MS-MONEY) 

นโยบายการลงทนุ: 
ลงทนุในตราสารทางการเงนิ ตราสารแหง่หนี ้และ/หรอืเงนิฝาก และ/หรอืทรัพยส์นิอืน่ทีม่คีณุภาพ
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยการลงทนุในประเทศจะเนน้ลงทนุในตราสารทีม่ี
อันดับความน่าเชือ่ถอืทีส่ามารถลงทนุไดต้ามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   
 

ตราสารทีก่องทนุลงทนุจะตอ้งมกี าหนดช าระคนืเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็นหรอืจะครบก าหนดช าระคนื
ไมเ่กนิ 397 วัน นับแตวั่นทีล่งทนุ โดยจะด ารงอายเุฉลีย่แบบถว่งน ้าหนัก (Portfolio Duration) ของ
กองทนุ ณ ขณะใดขณะหนึง่ไวไ้มเ่กนิ 92 วัน 
       
กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในตราสารแหง่หนีท้ีเ่สนอขายในตา่งประเทศในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
 

กองทนุจะลงทนุในตราสารขา้งตน้ โดยมอีันดับความน่าเชือ่ถอือยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี ้เวน้แตเ่ป็น
ตราสารภาครัฐไทย (1) อันดับความน่าเชือ่ถอืระยะสัน้ 2 อันดับแรก หรอื (2) อันดับความน่าเชือ่ถอื
ระยะยาว 3 อันดับแรก หรอื (3) อันดับความน่าเชือ่ถอืทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับสองอันดับแรกของการจัด
อันดับความน่าเชือ่ถอืระยะสัน้ตามทีส่ถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้

 
 
 

ประเภทกองทนุ:                                                                        นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล:                                                                                                      

กองทนุรวมตลาดเงนิ ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ           ไมม่นีโยบายการจ่ายปันผล 
 

วนัทีจ่ดทะเบยีน:                       มลูคา่โครงการ:                   อายโุครงการ:                                       

20 กมุภาพันธ ์2551                   2,000 ลา้นบาท                     ไมก่ าหนด   
 

ระดบัความเสีย่งกองทนุ:              

ระดับ 2 : เสีย่งปานกลางคอ่นขา้งต ่า                
 

ความเสีย่ง:    

Market, Business, Credit, Liquidity, Exchange Rate Risk and Derivative Risk  
 

ผูด้แูลผลประโยชน:์                                                    นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ:    
ธนาคารซติีแ้บงก ์เอ็น เอ สาขากรงุเทพฯ                         ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) 
 

AIMC Category Performance Report:                                       Bloomberg Ticker: 

Money Market General                                                      MANSINC:TB 

คา่ธรรมเนยีม (รวม VAT) 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 
(% ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนยีมการ
จัดการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ) 

คา่ธรรมเนยีมการจดัการ:                  

ไมเ่กนิ 0.75% ตอ่ปี (ปัจจุบันเก็บ 0.21%) 

 

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน:์           

ไมเ่กนิ 0.06% ตอ่ปี (ปัจจุบันเก็บ 0.03%) 

 
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน:                
ไมเ่กนิ 0.07% ตอ่ปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%) 
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หน่วยลงทนุ)  

คา่ธรรมเนยีมการขาย:         ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื:  ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่น: ไมม่ ี   

คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ย: ไมเ่กนิ 200 บาทตอ่รายการ 

การเสนอขาย รบัซือ้คนื และสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
การเสนอขาย:                                       การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ:  

ทกุวันท าการกอ่นเวลา 15.30 น.          ทกุวันท าการกอ่นเวลา 13.00 น. 
การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ:  

   สับเปลีย่นเขา้:    ทกุวันท าการกอ่นเวลา 15.30 น.           

   สับเปลีย่นออก:   ทกุวันท าการกอ่นเวลา 13.00 น. 
 

มลูคา่ส ัง่ซือ้ข ัน้ต า่คร ัง้แรก:                มลูคา่ส ัง่ซือ้ข ัน้ต า่คร ัง้ถดัไป:                           

10,000 บาท                                             ไมก่ าหนด 

มลูคา่ข ัน้ต า่การส ัง่ขายคนื:                ยอดคงเหลอืข ัน้ต า่:                                          

ไมก่ าหนด                                                  ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรบัเงนิคา่ขายคนื:  

1 วันท าการนับแตวั่นรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (T+1) 

พันธบัตร
ธนาคารแหง่
ประเทศไทย 
93.11% 

เงนิฝาก
ธนาคาร 
7.03% 

สนิทรัพยแ์ละ

หนีส้นิอืน่ 
-0.14% 
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