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สาส์นจากบริษัทจัดการ 
 

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานประจำป�ของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส    

เอฟไอเอฟ (KWI AEPLUS) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิภายใต้การจัดการรวมท้ังสิ้น 3,795,284,231.69 บาท* (ยังไม่รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร ์ฟ�นด์ 6M1 

(KWI TTG6M1)) 

ป�จจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการท้ังสิ้น 17 กองทุน* ประกอบด้วย 
 

  กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ 9 กองทุน  

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ  กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟ�ก พร็อพเพอร์ตี้ รีท 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิง้ อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ   กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ  กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร ์เอฟไอเอฟ  กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ  

  กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 3 กองทุน 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี้  กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อิควิตี้ ป�นผล 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ไทย ทรกิเกอร ์ฟ�นด์ 6M1*  

  กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ มันน่ี มาร์เก็ต 

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่งเป�น 3 ชนิดหน่วยลงทุน 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี  กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดเพ่ือการออม 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไมไ่ดล้ดหย่อนภาษี 

  กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 2 กองทุน  

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เฟล็กซเิบ้ิลฟ�นด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ  กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

  กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ีเป�นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 กองทุน  

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ตราสารหน้ี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีให้ความไว้วางใจเราเป�นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวัง

และรอบคอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดท่ีจะเกิดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ท้ังน้ี บริษัทยังคงมุ่งมั่นท่ีจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพ 

การขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด 

 

กรุงเทพฯ : พฤษภาคม 2566 
___________________________ 

หมายเหต ุ: *กองทุน KWI TTG6M1 ได้รับอนุมตัิจดทะเบียนโครงการเมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2566 
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ภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม้ตลาด 
 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI AEPLUS-A) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และผลตอบแทนเฉลี่ยต่อป�

ย้อนหลัง 1 ป� ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เทียบกับช่วงเวลาในรอบป�บัญชีก่อนหน้า ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดังน้ี  

 28 ก.พ. 66 28 ก.พ. 65 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
(ล้านบาท) 

มูลค่าหน่วยลงทุน 
(บาท) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
(ล้านบาท) 

มูลค่าหน่วยลงทุน 
(บาท) 

 49.54 10.5599 63.40 11.8963 

ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) 1 ม.ีค. 65 – 28 ก.พ. 66 1 ม.ีค. 64 – 28 ก.พ. 65 

KWI AEPLUS-A -7.90% -9.42% 

ดัชนีช้ีวัด* -1.94% 1.90% 

(*ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of Master Fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป�นสกุลเงินบาท  

ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน) 

ท้ังน้ี ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนหลัก FSSA Asian Equity Plus Fund Class I USD ให้น้ำหนักการลงทุนในประเทศสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ จีน 28.4% อินเดีย 17.4% และไต้หวัน 9.5% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มการเงิน (Financials) 26.8%              
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 17.3% กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟ�อย (Consumer Discretionary) 12.7% กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 
(Consumer Staples) 12.7% และกลุ่มการแพทย์ (Health Care) 11.3% 

  

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลกั สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

กองทุน FSSA Asian Equity Plus ให้ผลตอบแทนติดลบ 10.56% ซึ่งหากเทียบกับดัชนีช้ีวัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) ท่ีมีอัตรา
ผลตอบแทนติดลบ 12.33% แล้ว กองทุนมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี 1.77% 

ในช่วงท่ีผ่านมาหุ้นของบริษัท Jardine Cycle & Carriage มีการรายงานผลกำไรท่ีสงูกว่าความคาดหมายของตลาดอันเป�นผลมาจากความสามารถ
ในการทำกำไรท่ีฟ��นตัวข้ึนของ Astra ซึ่งเป�นบริษัทในเครือ ในขณะท่ีหุ้นของ Oversea-Chinese Banking Corporation และ HDFC Bank เป�น
หุ้นท่ีช่วยให้กองทุนหลักมีผลตอบแทนท่ีดี ส่วนหุ้นของ ICICI Bank ได้ประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตท่ีสดใสและอัตราดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมสูงข้ึน     
ซึ่งเป�นสัญญาณบ่งบอกว่าอัตรากำไรในระยะสั้นมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน สำหรับป�จจัยท่ีฉุดผลตอบแทนของกองทุนหลักน้ัน ราคาหุ้นของ Taiwan 
Semiconductor (TSMC) อ่อนตัวลง เน่ืองจากมีความวิตกกังวลว่าอุปสงค์จะลดลงท่ามกลางช่วง Down-Cycle ของหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดัคเตอร์ 
ส่วนราคาหุ้นของ Naver ลดลงเน่ืองจากการใช้จ่ายด้านโฆษณาออนไลน์ของธุรกิจต่าง ๆ และจำนวนลูกค้าท่ีเข้าเว็บไซต์ด้าน E-commerce ใน
เกาหลีลดน้อยลง 

 

ภาพรวมของตลาดและกลยุทธ์การลงทุนในรอบป�ท่ีผ่านมา 

สถานการณ์แรงกดดันด้านเงินเฟ้อท่ัวโลกท่ีเพ่ิมมากข้ึนและอัตราดอกเบ้ียท่ีเริ่มขยับตัวสูงข้ึน ส่งผลกระทบต่อหุ้นท่ีได้รับการจัดอันดับในระดับสูง 
(highly-rated stocks) ในทางกลับกัน หุ้นของบริษัทท่ีมีกระแสเงินสดแข็งแกร่ง มีอัตราการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ และมีการจ่ายเงินป�นผลอย่าง
เหมาะสมจะได้รับผลด ี

ด้านอัตราดอกเบ้ียท่ีเคลื่อนไหวสูงข้ึนอาจนำไปสู่ส่วนต่างรายได้ดอกเบ้ียสุทธิท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งเป�นผลดีต่อหุ้นในกลุ่มธุรกิจการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ธนาคารในสิงคโปร์และฮ่องกง ท้ังน้ี กองทุนหลักได้คงสัดส่วนการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในหุ้นกลุ่มธุรกิจการเงินในสิงคโปร์ อินเดีย และอินโดนีเซีย 

นอกจากน้ี ยังเพ่ิมการลงทุนในบริษัทประกันภัยในจีนและฮ่องกง อย่างไรก็ดี ความเช่ือมั่นของนักลงทุนในจีนเสื่อมถอยลง เน่ืองจากความวิตกกังวล

เก่ียวกับกฎระเบียบของทางการและการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง กองทุนหลักจึงได้เพ่ิมการลงทุนในหุ้นท่ีมีมูลค่าน่าสนใจมากข้ึน ซึ่งรวมถึง

หุ้นในหมวดอสังหาริมทรัพย์ ยารักษาโรค และอินเตอร์เน็ต 

กองทุนหลักได้ขายหุ้นของ Alibaba และ Shanghai International Airport ออกไปหลังจากท่ีราคาหุ้นท้ังสองสูงข้ึนเมื่อเร็ว ๆ น้ี เพ่ือนำเงินไปซื้อหุ้น
ตัวอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนดีกว่า และได้ขายหุ้นของ Dabur India ออก เน่ืองจากมีมูลค่าหุ้นท่ีค่อนข้างแพง 
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แนวโน้มตลาดและกลยุทธ์การลงทุนในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า 

แม้ว่าจะมีข่าวดีเก่ียวกับการเป�ดประเทศและการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมโรคระบาดของของจีนและฮ่องกง แต่นักลงทุนยังคงต้องเผชิญกับ

ป�จจัยท่ีเป�นแรงลมต้านเพ่ิมมากข้ึนหลายประการ โดยป�จจัยด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศเริ่มมีบทบาทเหนือป�จจัยทางเศรษฐกิจ และ

สถานการณ์ต่าง ๆ ในป�จจุบันยังคงมีความท้าทายอย่างมาก ซึ่งอาจจะนำไปสู่การขยายตัวท่ีช้าลงและผลตอบแทนของเงินลงทุนท่ีลดต่ำลง ท่ามกลาง

ภาวะท่ีเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ต้องเผชิญกับผลกระทบเชิงลบท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนหลักเช่ือว่าน่าจะมีการปรับ

สมดุลเกิดข้ึนสำหรับการลงทุนในหุ้นบางตัว และยังคงมีความมั่นใจในแนวโน้มระยะยาวของหุ้นเหล่าน้ี 

ขณะท่ีตลาดหุ้นในเอเชียมีแนวโน้มท่ีไม่ชัดเจน แต่อย่างน้อยมูลค่าหุ้นในป�จจุบันได้สะท้อนถึงความเป�นจริงทางเศรษฐกิจมากข้ึน การท่ีหุ้นมีแนวโน้ม 

ซบเซาและมีมูลค่าต่ำอย่างมาก มักเป�นสัญญาณล่วงหน้าว่าจะมผีลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในอนาคต โดยปกติแล้ว อัตราดอกเบ้ียท่ีพุ่งสูงข้ึนอย่างรุนแรงและ

ภาวะการซื้อขายท่ียากลำบากมากข้ึนมักจะเป�นประโยชน์ต่อบริษัทท่ีมีความแข็งแกร่งกว่า เน่ืองจากบริษัทเหล่าน้ีสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจาก

บริษัทท่ีอ่อนแอกว่า โดยแท้จริงแล้ว ผู้จัดการกองทุนหลักเช่ือว่าการลงทุนในหุ้นท่ีมีคุณภาพสูงยังคงเป�นหนทางท่ีดีท่ีสุดในการปกป้องและเพ่ิมมูลค่า

ให้แก่ความมั่งคั่งจากการลงทุน กลยุทธ์ท่ีเน้นความสำคัญของฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งพร้อม ๆ ไปกับคุณภาพของบริษัทและเครือข่ายทางธุรกิจท่ี

ยึดถือมาโดยตลอดทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ท่ีอยู่ในพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักมีผลการดำเนินงานท่ียืดหยุ่นต่อภาวะแวดล้อมท่ีไม่เอ้ืออำนวย และ

สามารถฟ��นตัวกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่าน้ีไม่มีบริษัทใดเลยท่ีมีความต้องการเงินทุนเพ่ิม ในขณะท่ีกำไรท่ีกลับมาอีกครั้งจะทำหน้าท่ี

เป�นแนวกันชนให้กับผลประกอบการโดยรวมของบริษัทได้อย่างดีในยามท่ีมีสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์เกิดข้ึน  

แนวทางการลงทุนหลัก (Investment Themes) ในระยะยาวของกองทุนหลักคือ 

 ธุรกิจแฟรนไชส์เก่ียวกับสินค้าอุปโภคบริโภคช้ันนำท่ีมีความได้เปรียบในด้านแบรนด์สินค้า การจัดจำหน่ายสินค้า และนวัตกรรม 

 ธุรกิจการเงินท่ีมีคุณภาพสูง ซึ่งมีเครือข่ายธุรกิจด้านเงินฝาก (Deposit Franchise) ท่ีแข็งแกร่ง หรือมีส่วนแบ่งตลาดสูงสำหรับสินเช่ือเฉพาะ

ประเภท 

 การใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากระดับรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนประกอบกับทางเลือกของผู้บริโภคสำหรับสินค้าเก่ียวกับสุขภาพท่ีหลากหลาย 

 สินค้าท่ีได้รับอานิสงส์จากการใช้ชีวิตในโลกท่ีพ่ึงพาเทคโนโลยีมากข้ึนและเช่ือมโยงกันมากข้ึน 

 สังคมผู้สูงอายุและแนวโน้มการใช้สินค้าท่ีมีระบบควบคุมโดยอัตโนมัติ (Automation) ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
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ข้อมูลกองทุน 
 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิต้ี พลัส เอฟไอเอฟ (KWI AEPLUS) 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน First Sentier Investors Global Umbrella 

Fund Plc - FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบป�บัญชี 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

 กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียน หรือมีสำนักงานซึ่งจดทะเบียนในหรือดำเนินธุรกิจ

หลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก (ยกเว้นญี่ปุ่น) ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากการพิจารณาด้านศักยภาพในการเติบโตของเงินป�นผลและการเพ่ิมข้ึนของ

มูลค่าหุ้นในระยะยาว 

 ท้ังน้ี กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ และกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 

เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient 

Portfolio Management) ในบางขณะได้ โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

ประเภทโครงการ  

กองทุนรวมหน่วยลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป�น 2 ชนิด ได้แก่ 

 ชนิดสะสมมูลค่า (ช่ือย่อ : KWI AEPLUS-A) 

 ชนิดจ่ายเงินป�นผล (ช่ือย่อ : KWI AEPLUS-D) [ยังไม่เป�ดเสนอขาย] 
 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก  

First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD 

กองทุนมีวัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างเงินลงทุนให้เติบโตในระยะปานกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนเป�นหลัก (อย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิ) ในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียน หรือ มีสำนักงานซึ่งจดทะเบียนใน หรือดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก 

(ยกเว้นญี่ปุ่น) ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากการพิจารณาด้านศักยภาพในการเติบโตของเงินป�นผลและการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าหุ้นในระยะยาว 

(ผู้ลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมท่ี www.kwiam.com) 

นโยบายการจ่ายป�นผล ไม่จ่ายเงินป�นผล  แต่จะนำกำไรท่ีได้ไปลงทุนต่อ เพ่ือให้เกิดรายได้สงูข้ึน 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์         ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

นายทะเบียนกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

 

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 

 

 

 

 

 

 

คำเตือนท่ีควรทราบ 
 

 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงของกลุ่มประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือข้อจำกัดอ่ืน ๆ เก่ียวกับการลงทุนซึ่งอาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีกองทุนพิจารณาลงทุนได้ 

รวมถึงความเสี่ยงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินออกจาก

ประเทศท่ีเข้าไปลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนตามปกติ 

 กองทุนรวมน้ีลงทุนในกองทุนหลักท่ีอาจมีการลงทุนแบบกระจุกตัวในประเทศจีน และ/หรือประเทศท่ีอยู่ในตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟ�ก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การป้องกันความเสี่ยง FX บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

ต่ำ สูง 

ท้ังหมด/ เกือบท้ังหมด 
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบป�บัญชี 
 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 

เร่ืองท่ีแก้ไข สรุปรายละเอียด วันท่ีมีผล 

เพ่ิมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องของกองทุนรวม 
ตามประกาศท่ี ทน. 49/2564  

เพ่ิมรายละเอียดในโครงการข้อ 9. “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของ
กองทุนรวม” ดังต่อไปน้ี 

 ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป�นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกำหนด 
(Liquidity Fee) 

 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อ
ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) 

 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period) 
 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 

1 กรกฎาคม 2565  

เป�นต้นไป 

ปรับปรุงรายละเอียดในส่วนโครงการ
จัดการกองทุนรวมและส่วนข้อผูกพัน
ให้เป�นไปตามประกาศท่ี สน. 29/2564  
เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการ
กองทุนรวม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการและเพ่ือลดการเป�ดเผยรายละเอียดท่ี
ซ้ำซ้อนในบางหัวข้อลง 

ช่ือและท่ีอยู่บริษัทจัดการ เดิม ใหม่ 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน คงิ ไว 
(เอเชีย) จำกัด 
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์  
ช้ัน 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เคดับบลิวไอ จำกัด 
เลขท่ี 43 อาคารไทย ซีซ ีทาวเวอร ์ 
ช้ัน 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

28 ตุลาคม 2565  

เป�นต้นไป 
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ผลการดำเนินงานของกองทุน                                                                                             ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 
 

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามป�ปฏิทิน 

ชื่อกองทุน /  

เกณฑ์มาตรฐาน  

%ต่อป� 

2562 2563 2564 2565 

KWI AEPLUS-A 6.73 11.19 0.63 -12.37 

ดัชนีช้ีวัด* 3.70 13.85 8.52 -9.00 

ความผันผวนของกองทุน 10.85 22.94 13.51 21.68 

ความผันผวนของดัชนีช้ีวัด 10.70 20.51 12.95 17.34 

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานย้อนหลังของป� 2562 เริ่มต้ังแต่วันท่ีจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนถึงวันทำการสุดท้ายของป�ปฏิทิน 

28/02/2566 มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 

KWI AEPLUS-A 49,538,563.12 10.5599 
 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบป�กหมุด 

ชื่อกองทุน /  

เกณฑ์มาตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อป� 

ต้ังแต่ 

ต้นป� 
3 เดือน 6 เดือน 1 ป� 3 ป� 5 ป� 10 ป� 

ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 

(20 ม.ีค. 62) 
KWI AEPLUS-A 1.77 0.15 -0.02 -7.90 1.49 N/A N/A 0.96 

ดัชนีช้ีวัด* 3.27 1.30 -0.80 -1.94 5.27 N/A N/A 4.26 

ความผันผวนของกองทุน 0.70 0.70 1.24 20.80 19.61 N/A N/A 18.07 

ความผันผวนของดัชนีช้ีวัด 0.54 0.63 0.88 16.73 16.96 N/A N/A 15.85 

ท่ีมา :  Morningstar   

หมายเหตุ : การนำเสนอผลการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ป� ห้ามแปลงเป�นอัตราเฉลี่ยต่อป� (Annualized Return) 

* ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป�นสกุลเงินบาท ณ วันท่ี

คำนวณผลตอบแทน  

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม 

บริษัทจัดการลงทุน 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข 

ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้

เกิดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและอาจได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
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           ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม*  จำนวนเงิน   ร้อยละของมูลค่า  

 (Fund's direct expenses)   (พันบาท)   ทรัพย์สินสุทธิ  

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)  845.62 1.6035 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)  16.91 0.0321 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)  33.82 0.0641 

 ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee)      ไม่ม ี ไม่ม ี

 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs) - - 

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ 

• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 

- 

- 

 

- 

- 

ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee) 51.00 0.0967 

ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร 0.52 0.0010 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด **                947.87 1.7974 

    *   ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

    **  ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 

 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 

- ไม่มี - 
 

หมายเหตุ : กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจดัการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อ หรือไถ่ถอนหน่วยลงทุน

ของผู้ลงทุน 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 

ชื่อหลักทรัพย์ 
มูลค่าตามราคาตลาด 

(พันบาท) 

ร้อยละของ 

NAV 

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

ท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน 

    

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน     

FSSA Asian Equity Plus Fund - Class I (Accumulation) USD 46,153.08 93.17 

เงินฝากออมทรัพย์     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 4,166.38 8.41 

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่น     

สัญญาฟอร์เวิรด์ (714.50) (1.44) 

สินทรัพย์อ่ืน และหนีส้ินอ่ืน     

สินทรัพย์อ่ืน 51.73 0.10 

หนี้สินอ่ืน 118.13 0.24 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 49,538.56 100.00 
 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 

ประเภท 

สัญญา 

คู่สัญญา อันดับความ

น่าเชื่อถือ 

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท) 

%NAV วันครบกำหนด กำไร (ขาดทุน) 

(บาท) 

Forward KBANK  AA+(tha)   ป้องกันความเสี่ยง  14,032,499.95 28.33 12 พ.ค. 66 (714,499.95) 

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    

TRIS Fitch Definition Notes 

AAA AAA(tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเสี่ยงต่ำท่ีสุด 
กลุ่มตราสารหน้ี 
ระดับน่าลงทุน  

(Investment grade 
bonds) 

AA AA(tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก 

A A(tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ 

BBB BBB(tha) ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

BB BB(tha) ความน่าเช่ือถือต่ำกว่าระดับปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี 
ระดับเก็งกำไร 

(Speculative grade 
bonds) 

B B(tha) ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑต์่ำมาก 

C CCC,CC,C (tha) มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหน้ีสูงสุด 

D DDD,DD,D (tha) อยู่ในภาวะท่ีผิดนัดชำระหน้ี 

ท้ัง Tris Rating และ Fitch Ratings ได้ใช้สัญลักษณ์บวก (+) และลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพ่ือใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ี
นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และน้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ ส่วนกรณีของ Fitch Ratings จะไม่มีการใช้สัญลักษณ์ต่อท้ายสำหรับอันดับ
ความน่าเช่ือถือ AAA (tha) และอันดับท่ีต่ำกว่า CCC (tha) ท้ังน้ี อันดับความน่าเช่ือถือของ Fitch จะใช้ (tha) ต่อท้ายเพ่ือแสดงว่าเป�นอันดับเครดิต
ท่ีใช้ในประเทศไทย 
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รายงานชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน (ข้อมลู ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566) 
 

1. รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้ 

 

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน 

- ไม่ม ี- 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ีเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการท่ี www.kwiam.com 

 
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ระหว่างวันท่ี 1 มีนาคม 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 

- ไม่ม ี- 
 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป�นไปตามนโยบายการลงทุน 

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหน่ึงไม่เป�นไปตามนโยบายการ

ลงทุน 

 
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนโดยกลุ่ม

บุคคลใดบุคคลหน่ึง 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ท่ี https://www.kwiam.com/th/disclosure  
 

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม  
 

ชื่อ - นามสกุล ขอบเขตหน้าท่ี วันท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 

นายจีซู หลิว บริหารทีมงานสายงานการลงทุน 16 มกราคม 2566 

นายวงศกร เหมพันธ์* ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน 28 มีนาคม 2565 

*สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าท่ีวันท่ี 31 มีนาคม 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับท่ี ชื่อ - นามสกุล 

1. นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน 
2. นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ ์
3. นายจีซู หลิว 
4. นางสาวชัชฎดา เอกะหติานนท์ 
5. นางวรารี นนท์นาภา 
6. นายวงศกร เหมพันธ์  

http://www.kwiam.com/
https://www.kwiam.com/th/disclosure
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ข้อมูลกองทุนหลกั 
 
 

ชื่อกองทุนหลัก Bloomberg Code ISIN Code 

FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD FSTAEPA:ID IE00B067MR52 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ข้อมูลจาก Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566  

คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป�นป�จจุบันได้ท่ี https://www.fssaim.com/ 

“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ 
มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้” 

 

 

https://www.fssaim.com/


   กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เอเชียน อิควิต้ี พลสั เอฟไอเอฟ 

   งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เอเชียน อิควิต้ี พลสั เอฟไอเอฟ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทนุเปิด เคดบับลิวไอ เอเชียน อิควิต้ี พลสั เอฟไอเอฟ (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดง

การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เอเชียน อิควิต้ี พลสั เอฟไอเอฟ ณ วนัท่ี 

28 กุมภาพนัธ์ 2566 ผลการดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระสําคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีว่าดว้ยการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามท่ีสมาคมบริษทัจดัการ

ลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวล

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระ ท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“ประมวล

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี”) ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน  

ผูบ้ริหารกองทุนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนวปฏิบติัทาง

บญัชีว่าดว้ยการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความ

เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร

กองทุนพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง

เวน้แต่ผูบ้ริหารกองทุนมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ

รับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัที่มีอยู ่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื่อ

คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง

เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ี

เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจ

ละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ของกองทุน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารกองทุนใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหารกองทุน

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารกองทุนและ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์

ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่

ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ

ขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ

ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดรั้บจนถึงวนัท่ี

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุน

ตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง

- ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่

15



SP Audit Co., Ltd. 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารกองทุนในเร่ืองต่าง ๆ ที่สําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในหาก

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

บริษทั เอส พี  ออดิท จาํกดั

( นายเกียรติศกัด์ิ วานิชยห์านนท ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2566 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 46,153,080.07         62,587,466.30         

เงินฝากธนาคาร 4,166,382.31           1,828,406.88           

ลูกหนี�จากดอกเบี�ย 996.92                      418.57                     

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกัคา้งรับ 50,733.22                 68,429.68                

รวมสินทรัพย์ 50,371,192.52         64,484,721.43         

หนี� สิน

เจา้หนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน - 692,969.90 

หนี� สินอนุพนัธ์ 6 714,499.95               254,526.37 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 116,073.13               136,033.18 

หนี� สินอื�น 2,056.32                   2,802.47                  

รวมหนี� สิน 832,629.40               1,086,331.92           

สินทรัพยสุ์ทธิ 49,538,563.12         63,398,389.51         

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 46,911,861.36         53,292,374.27         

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล (21,246,714.71)        (21,067,882.63)        

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 23,873,416.47         31,173,897.87         

สินทรัพยสุ์ทธิ 49,538,563.12         63,398,389.51         

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.5599                    11.8963                   

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมด ณ วนัสิ�นปี (หน่วย) 4,691,186.1360       5,329,237.4266       

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ เอเชียน อคิวติี� พลสั เอฟไอเอฟ

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2566

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 17



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ

จาํนวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(หน่วย) (บาท)

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ

FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD 15,312.3760         46,153,080.07      100.00 

รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ 46,153,080.07      100.00 

รวมเงนิลงทุน 46,153,080.07      100.00 

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ เอเชียน อคิวติี� พลสั เอฟไอเอฟ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2566
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ

จาํนวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(หน่วย) (บาท)

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ

FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD 20,042.6130         62,587,466.30      100.00 

รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ 62,587,466.30      100.00 

รวมเงนิลงทุน 62,587,466.30      100.00 

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ เอเชียน อคิวติี� พลสั เอฟไอเอฟ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2565
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

รายได้

รายไดด้อกเบี�ย 3,185.20                 2,469.24                 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั 7 340,455.57             495,700.47             

รวมรายได้ 343,640.77             498,169.71             

ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4 845,623.37             1,226,448.19          

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 16,912.39               31,211.26               

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 33,824.98               49,057.95               

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 51,000.00               50,253.00               

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 516.81                    1,547.45                 

รวมค่าใชจ่้าย 947,877.55             1,358,517.85          

ขาดทุนสุทธิ (604,236.78)            (860,348.14)            

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน (2,661,994.26)         3,674,243.11          

รายการขาดทุนสุทธิจากสญัญาอนุพนัธ์ (3,977,808.58)         (6,490,593.99)         

รายการขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (55,964.00)              (107,643.00)            

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (6,695,766.84)         (2,923,993.88)         

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนหกัภาษีเงินได้ (7,300,003.62) (3,784,342.02)

หกั : ภาษีเงินได้ (477.78)                   (370.39)                   

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ (7,300,481.40) (3,784,712.41)

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ เอเชียน อคิวติี� พลสั เอฟไอเอฟ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2566
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(หน่วย : บาท)

2566 2565

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การดาํเนินงาน (7,300,481.40)         (3,784,712.41)         

การเพิ�มขึ�นของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี - 25,615.70               

การลดลงของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (6,559,344.99)         (23,821,394.45)       

การลดลงของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (13,859,826.39)       (27,580,491.16)       

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 63,398,389.51        90,978,880.67        

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายปี 49,538,563.12        63,398,389.51        

(หน่วย : หน่วย)

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 5,329,237.4266      7,197,369.6609      

บวก :  หน่วยลงทุนที�ขายในระหวา่งปี - 2,027.4286 

หกั   :  หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหวา่งปี (638,051.2906)        (1,870,159.6629)     

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 4,691,186.1360      5,329,237.4266      

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ เอเชียน อคิวติี� พลสั เอฟไอเอฟ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2566
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กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี ้พลัส เอฟไอเอฟ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เอเชียน อิควิต้ี พลสั เอฟไอเอฟ

กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เอเชียน อิควิต้ี พลสั เอฟไอเอฟ (“กองทุน”) ไดจ้ดทะเบียนกบัสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 1,500 ลา้นบาท (แบ่งเป็น

150 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ เคดบับลิวไอ จาํกดั (“บริษทัจดัการ”)

(“เดิมช่ือ: บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จาํกัด”) เป็นผูจ้ ัดการกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด

(มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่

- ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสาํหรับผูล้งทนุท่ีตอ้งการผลตอบแทนผา่นการเพ่ิมมูลคา่ของหน่วยลงทนุเป็นหลกั

- ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสาํหรับผูล้งทนุท่ีตอ้งการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล 

ปัจจุบนับริษทัจดัการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุน

ในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (“Feeder Fund”) โดยลงทุนในกองทุน First Sentier Investors 

Global Umbrella Fund Plc - FSSA Asian Equity Plus Fund (“กองทุนหลัก”) โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกัดงักล่าวขา้งตน้โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน  

ขอ้มูลท่ีสาํคญัของกองทุนหลกัมีดงัต่อไปน้ี 

ช่ือกองทุนหลกั :  First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - FSSA Asian Equity Plus Fund Class I 

(Accumulation) USD 

สถานท่ีจดทะเบียน :  ประเทศไอร์แลนด ์

สกุลเงิน :  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

บริษทัจดัการ  :  First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc. 

นโยบายการลงทุน :  กองทุนหลกัมีนโยบายเนน้ลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทนุของบริษทัท่ีจดทะเบียน หรือ

มีสาํนกังานซ่ึงจดทะเบียนในหรือดาํเนินธุรกิจหลกัในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเวน้ญ่ีปุ่ น) ซ่ึงผา่น

การคดัเลือกจากการพิจารณาดา้นศกัยภาพในการเติบโตของเงินปันผลและการเพ่ิมขึ้นของมูลค่า

หุ้นในระยะยาวอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนหลกั 
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กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของหลกัทรัพยห์รือ

ทรัพยสิ์นตามความเหมาะสมสาํหรับสภาวะการณ์ของแต่ละขณะขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในหนงัสือช้ีชวน 

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีว่าดว้ยการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามท่ี

สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทาง

บญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้าํหนดไว ้กองทนุปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้

ในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัหรือมี

ความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั

3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั

3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก 

กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะรับรู้ในวนัท่ีมีการตกลงกนั (Trade date) คือ

วนัท่ีกองทุนมีขอ้ผกูมดัท่ีจะซ้ือหรือขายเงินลงทุน  

กองทุนจะรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทาํ

รายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็น

ค่าใชจ้่ายทนัทีเม่ือเกิดขึ้น 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง 

สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้

หน้ีสินอนุพนัธ์จะตอ้งวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

กาํไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ี

วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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การตัดรายการ 

กองทุนตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน เฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงิน

หมดอายุ หรือเม่ือโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมด

ของสินทรัพยใ์ห้กิจการอ่ืน  

ณ วนัท่ีตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน กองทุนตอ้งรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละผลรวมของ

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บและคา้งรับในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

กองทุนตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน เม่ือภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นสัญญาไดมี้การปฏิบติัตามแลว้ ไดมี้การยกเลิก หรือส้ินสุด 

ณ วนัท่ีตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน กองทุนตอ้งรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงินท่ีตดั

รายการและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายและคา้งจ่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.2 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

กองทุนวดัมูลค่าสัญญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินดว้ยราคายุติธรรม 

กองทุนจะรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสัญญาดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.3 การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนรวมบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด 

3.4 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย 

รายไดด้อกเบ้ีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

3.5 ภาษีเงินได ้

กองทุนมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเฉพาะเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอตัรา

ร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ 

3.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนสุทธิ

จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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3.7 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนไดเ้สียของกองทุน ตั้งแต่

ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือฝ่ายบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย

บุคคลท่ีรับผิดชอบในการจดัการกองทุน หรือมีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายหรือตดัสินใจเพ่ือให้กองทุนบรรลุวตัถุประสงค์

ท่ีวางไว ้

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุน หรืออยูภ่ายใต้

อาํนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็น

สาระสาํคญัของกองทุน 

3.8 บญัชีปรับสมดุล 

ส่วนหน่ึงของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหน่วยลงทุนซ่ึงเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของกาํไรสะสมที่ยงัไม่ได้

แบ่งสรร ณ วนัท่ีเกิดรายการถูกบนัทึกใน “บญัชีปรับสมดุล” 

3.9 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที่เกี่ยวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบั

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้ 

4. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

กองทุนมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทัจดัการ บริษทัท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุนและ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และกองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการท่ีสําคญั

ดงักล่าวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 มีดงัต่อไปน้ี

(หน่วย : บาท) 

2566 2565 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เคดบับลิวไอ จาํกดั 

(“เดิมช่ือ: บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จาํกดั”) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 845,623.37 1,226,448.19 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

2566 2565 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เคดบับลิวไอ จาํกดั

(“เดิมช่ือ: บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จาํกดั”) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 62,333.14 81,163.38 
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5. ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

2566 2565 

ซ้ือเงินลงทนุ 358,152.03 529,485.29 

ขายเงินลงทุน 14,130,544.00 31,102,903.00 

6. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายติุธรรม

สัญญาอนุพนัธ์ทางการเงินประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 กองทุนมีจาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ดงัน้ี

(หน่วย : บาท) 

จาํนวนเงิน มูลค่ายติุธรรม 

ตามสัญญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 13,318,000.00  - 714,499.95

ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 กองทุนมีจาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

จาํนวนเงิน มูลค่ายติุธรรม 

ตามสัญญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 48,834,750.00 - 254,526.37

7. รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั คือ ส่วนลดค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนหลกัในต่างประเทศท่ีกองทุน

ลงทุนในอตัราท่ีตกลงกนั โดยกองทุนจะไดรั้บจากบริษทัจดัการของกองทุนหลกัดงักล่าวเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน

8. การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

8.1 การประมาณมูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม

และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 
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กองทุนวดัมูลค่ายติุธรรมโดยแบ่งตามลาํดบัชั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และตามระดบัความสําคญัของขอ้มูลท่ี

ใชว้ดัมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์หรือหน้ีสินอยา่ง

เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย ์ 

หน่วยลงทนุ - 46,153,080.07 - 46,153,080.07

หน้ีสิน 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 714,499.95 - 714,499.95

ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย ์ 

หน่วยลงทนุ - 62,587,466.30 - 62,587,466.30

หน้ีสิน 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 254,526.37 - 254,526.37

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับคาํนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย

ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ย

- มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมคาํนวณโดยใช้มูลค่าท่ี

ประกาศโดยสถาบนัการเงิน

ในระหว่างปีปัจจบุนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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8.2 ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้น

เคร่ืองมือทางการเงินได ้กองทุนมีความเส่ียงดา้นการให้เครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยท์างการเงิน อย่างไรก็ตาม 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการ

เก็บหน้ี 

8.3 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผล

กระทบต่อมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะส้ันและมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

อตัราดอกเบ้ีย 

ปรับขึ้นลง ไม่มี 

ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - 46,153,080.07 46,153,080.07 

เงินฝากธนาคาร 4,164,382.31 2,000.00 4,166,382.31 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - 996.92 996.92 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุน 

ในกองทนุหลกัคา้งรับ - 50,733.22 50,733.22 

หน้ีสินทางการเงิน 

หน้ีสินอนุพนัธ์ - 714,499.95 714,499.95 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - 116,073.13 116,073.13 
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ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

อตัราดอกเบ้ีย 

ปรับขึ้นลง ไม่มี 

ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - 62,587,466.30 62,587,466.30 

เงินฝากธนาคาร 1,826,406.88 2,000.00 1,828,406.88 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - 418.57 418.57 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุน 

ในกองทนุหลกัคา้งรับ - 68,429.68 68,429.68 

หน้ีสินทางการเงิน 

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - 692,969.90 692,969.90 

หน้ีสินอนุพนัธ์ - 254,526.37 254,526.37 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - 136,033.18 136,033.18 

8.4 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ซ่ึงอาจจะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมีบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

(หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

รายการ 2566 2565 

เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 1,313,555.33 1,912,644.51 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทนุหลกัคา้งรับ 1,443.91 2,091.18 

กองทุนไดมี้การทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพ่ือป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนตามท่ีไดก้ล่าว

ไวใ้นหมายเหตุ 6 
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8.5 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไดรั้บชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าชา้ 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไดรั้บชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าชา้  คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจาก

วนัหยดุทาํการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนอาจหยดุไม่ตรงกบัวนัหยดุทาํการของ

ประเทศไทย ทาํใหก้องทุนอาจไดรั้บชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน ล่าชา้ 

และส่งผลกระทบต่อการชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนในประเทศ 

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาจเกิดปัญหาอนัเกิดจากวนัหยุดทาํการของประเทศท่ี

กองทุนลงทุน คือ มีวนัหยุดทาํการไม่ตรงกบัวนัหยุดทาํการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าชา้

ในการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการจะชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ดงักล่าวให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

9. ภาระผกูพนั

กองทุนมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน

10. การอนุมติังบการเงิน

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2566
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