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สาส์นจากบริษัทจัดการ 
 

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

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

อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI ASIAN SM) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์ 

สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมท้ังสิ้น 4,006,772,544.98 บาท  

ป�จจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการท้ังสิ้น 16 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 เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ  กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ  

  กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน 

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

  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 เพ่ือการเลีย้งชีพ 

  กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ีเป�นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 กองทุน  

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ตราสารหน้ี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป�นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวัง

และรอบคอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดท่ีจะเกิดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ท้ังน้ี บริษัทยังคงมุ่งมั่นท่ีจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการขาย

และการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด 

 

 

กรุงเทพฯ : มีนาคม 2566 
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ภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม้ตลาด 
 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI ASIAN SM) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และผลตอบแทนเฉลี่ยต่อป�ย้อนหลัง  
1 ป� ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 เทียบกับช่วงเวลาในรอบป�บัญชีก่อนหน้า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 ดังน้ี 

 30 ธ.ค. 65 30 ธ.ค. 64 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าหน่วยลงทุน  
(บาท) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าหน่วยลงทุน  
(บาท) 

 247.46 18.1736 383.27 22.9778 
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) 1 ม.ค. – 30 ธ.ค. 65 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64 

KWI ASIAN SM -14.95% 28.19% 

เกณฑ์มาตรฐาน* -15.05% 30.92% 

(* ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of Master Fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเป�นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ

ผลตอบแทน) 

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 กองทุนหลัก Manulife Global Fund - Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) ให้น้ำหนักการลงทุนใน
ประเทศสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ออสเตรเลีย 18.28% จีน 15.72% และไต้หวัน 14.96% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
กลุ ่มสินค้าฟุ ่มเฟ�อย (Consumer Discretionary) 21.41% กลุ ่มอุตสาหกรรม (Industrials) 17.00% กลุ ่มวัตถุดิบ (Materials) 12.83%  
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 10.04% และกลุ่มพลังงาน (Energy) 9.14%  

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565) 

กองทุนหลักให้ผลตอบแทนต่ำกว่าดัชนีช้ีวัด (Benchmark) ในช่วงครึ่งหลังของป� เน่ืองจากการพิจารณากระจายการลงทุนของสินทรัพย์ในแต่ละ
หมวดอุตสาหกรรมและการคัดเลือกหุ้นที่ลงทุนในแต่ละประเทศ (Country Allocation) อย่างไรก็ดี การกระจายการลงทุนของสินทรัพย์ใน
ประเทศต่าง ๆ ช่วยลดการขาดทุนของกองทุนหลักได้บางส่วน ท้ังน้ี การคัดเลือกหุ้นท่ีลงทุนในไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ จีนแผ่นดินใหญ ่
และมาเลเซีย การเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่ และการลดน้ำหนักการลงทุนในออสเตรเลียเป�นป�จจัยสำคัญที่ฉุดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนหลัก ในขณะท่ีการคัดเลือกหุ้นในออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และอินเดีย รวมถีงการเพ่ิมน้ำหนักการลงทุนในไทยและเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง และการลดน้ำหนักการลงทุนในเกาหลีใต้มีส่วนช่วยให้ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักดีข้ึน 

หุ้นที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนหลักเป�นหุ้นของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งในจีน ซึ่งมีผลประกอบการ
ประจำป�งบประมาณต่ำกว่าความคาดหมาย อันมีสาเหตุหลักมาจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของป� 2564 นอกจากน้ี ความ
วิตกกังวลว่าอัตรากำไรจะไม่สามารถฟ��นตัวได้ เน่ืองจากแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบอย่างต่อเน่ืองก็ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นเช่นกัน หุ้นท่ีฉุดผล
การดำเนินงานของกองทุนหลักอีกตัวหนึ่งเป�นหุ้นของบริษัทผู้ออกแบบแผงวงจร Semiconductor ของไต้หวันแห่งหนึ่ง เนื่องจากความวิตก
กังวลที่มีต่ออุปสงค์ของ PC ที่ต่ำกว่าความคาดหมาย ทั้งน้ี กองทุนหลักได้ขายหุ้นของทั้งสองบริษัทนี้ออกไปเนื่องจากไม่มั่นใจต่อโอกาสใน 
การสร้างกำไรในอนาคตของบริษัทดังกล่าว 

ส่วนหุ้นท่ีช่วยให้ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักดีข้ึนเป�นหุ้นของบริษัทค้าปลีกสินค้าเก่ียวกับไลฟ์สไตล์ท่ีหลากหลายของจีนแห่งหน่ึง เน่ืองจากมี
ผลประกอบการเหนือกว่าความคาดหมาย อันเป�นผลจากอัตรากำไรเบ้ืองต้นท่ีสูงข้ึน หลังจากท่ีได้ดำเนินกลยุทธ์ Brand Upgrade เพ่ือให้แบรนด์ของ
สินค้าแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมถึงยอดขายจากธุรกิจในต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากน้ี บริษัทดังกล่าวยังคงได้รับประโยชน์อย่างมากจากการฟ��นตัว
ของอุปสงค์ภายในประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลงนโยบายต้าน COVID-19 และการดำเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ           
ในป� 2566 ของรัฐบาลจีน หุ้นอีกตัวหน่ึงท่ีหนุนให้กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานดี เป�นหุ้นของบริษัทผู้ให้บริการด้าน Minimarkets ของอินโดนีเซีย 
โดยบริษัทดังกล่าวได้ประโยชน์จากส่วนแบ่งตลาดที่ขยายตัวมากขึ้น การมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการขยายร้านค้าใหม่ๆ  ซึ่งจะช่วยให้
อัตรากำไรและรายได้เพ่ิมสูงข้ึน ในขณะเดียวกัน การเข้าร่วมเป�นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบกิจการด้าน E-Commerce ต่างๆ จะช่วยให้รายได้
ท่ีมาจากค่าธรรมเนียมสูงข้ึน นอกจากน้ี การขยายธุรกิของบริษัทออกไปนอกบริเวณเกาะหลักของประเทศจะช่วยให้ร้านค้ามีอัตรากำไรและผลกำไร
สูงข้ึน เน่ืองจากมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าและการแข่งขันน้อยกว่า 
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ภาพรวมของตลาดและกลยุทธ์การลงทุน 

ตลาดหุ้นขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก ยกเว้นญี่ปุ่น ปรับตัวลดลงในรอบป�ท่ีผ่านมา โดยในไตรมาสแรกของป� 2565 ตลาดหุ้นอ่อนตัวอย่างมาก
มาจากป�จจัยหลักๆ ได้แก่ (1) แรงกดดันด้านเงินเฟ้อท่ีพุ่งสูงข้ึน (2) การเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ีย และ (3) สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนท่ีขยาย
ความรุนแรงยิ่งข้ึน โดยภาวะเงินเฟ้อท่ีดำรงอยู่อย่างต่อเน่ืองซึ่งเห็นได้จากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายเดือนในสหรัฐฯ ท่ีเคลื่อนไหวสูงกว่าร้อยละ 7 
เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของป�ก่อนหน้า ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีท่าทีในการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดมากยิ่งขึ้นและได้ปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในเดือนมีนาคม พร้อมทั้งยืนยันที่จะปรับเพิ่มดอกเบ้ียอย่างรุนแรงในอนาคต ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของโลก
เคลื่อนไหวสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน แรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มขยายมากขึ้นจากสถานการณ์ที่รัสเซียบุกเข้าโจมตียูเครน ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอน
และผลักดันให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงข้ึนอย่างมาก 

ในไตรมาสท่ี 2/2565 ตลาดหุ้นขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก ยกเว้นญี่ปุ่นปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง จากการท่ี Fed ยังคงดำเนินมาตรการทาง
การเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 50 basis points ในเดือนพฤษภาคม และ 75 basis points ในเดือนมิถุนายน ท่ามกลางแรง
กดดันด้านเงินเฟ้อที่รุนแรงมากขึ้น ขณะท่ีหุ้นในกลุ่ม Growth Stocks หรือหุ้นที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นและรวดเร็วกว่าหุ ้นตัวอื ่นๆ ได้รับ
ผลกระทบในเชิงลบมากเป�นพิเศษจากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก และมีการขาดทุนสะสมอย่างหนักเนื่องจากวิตกกังวลว่าภาวะ
เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงและภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีโอกาสที่จะดิ่งลงอย่างรวดเร็วจนเข้าสู่ภาวะถดถอย หรือ Hard Landing ในขณะท่ี
ตลาดหุ้นของประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียเคลื่อนไหวไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับภาวะการลงทุนท่ัวโลกท่ีนักลงทุนอยากลดความเสี่ยงลง (Risk-off Global 
Sentiment) 

ไตรมาสท่ี 3/2565 การดำเนินนโยบายทางการเงินท่ีเข้มงวดของ Fed อย่างต่อเน่ืองและความเสี่ยงทางการเมืองระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนท่ี
รุนแรงมากขึ้นกดดันให้ราคาหุ้นยิ่งอ่อนตัวลง แม้ว่าในเดือนกรกฎาคม ราคาหุ้นได้ปรับตัวสูงขึ้นเนื ่องจากนักลงทุนมีความมั่นใจว่า Fed อาจ
ปรับเปลี่ยนท่าทีไปใช้นโยบายการเงินท่ีผ่อนคลาย เพราะดูเหมือนว่าอัตราเงินเฟ้อได้แตะระดับสูงสุดแล้ว แต่ความหวังดังกล่าวได้สลายลง หลังจาก
ประธานของ Fed ได้มีแถลงการณ์ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ตอกย้ำความจำเป�นท่ีจะต้องเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียและคงอัตราดอกเบ้ียไว้ในระดับสูงเพ่ือ
ต่อสู้กับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ โดยได้ปรับดอกเบี้ยอีก 75 basis points ในเดือนกันยายน ส่งผลถึงการคาดการณ์ต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยในเชิง
เข้มงวดสำหรับป� 2566 และนักลงทุนกังวลว่าตลาดอาจมีความเสี่ยงสูงซึ่งกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี จากการท่ี
ทางการสหรัฐฯ ได้ไปเยือนไต้หวันในเดือนสิงหาคมได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐฯ ในขณะที่รัสเซียได้ตัดสินใจที่จะเพิ่มกองกำลัง
ทหารบางส่วนเพ่ือทำสงครามกับยูเครนในเดือนกันยายนทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดเลวร้ายยิ่งข้ึน 

ไตรมาสท่ี 4/2565 ตลาดหุ้นขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก ยกเว้นญี่ปุ่นกระเตื้องขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและกลับมามีผลการดำเนินงานเป�นบวก 
โดยในเดือนพฤศจิกายน ตลาดปรับตัวแข็งแกร่งเป�นประวัติการณ์จากความหวังของนักลงทุนในตลาดว่า Fed จะผ่อนคลายความเข้มงวดทางการเงิน
มากข้ึน หลังจากมีการเป�ดเผยตัวเลขของ CPI ท่ีน่าพอใจ โดย Fed ได้ประกาศลดระดับการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในเดือนธันวาคม แต่ก็ได้คาดการณ์
ถึงแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงสุดในป� 2566 และ 2567 ไว้เช่นกัน ในขณะเดียวกัน การเป�ดให้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้ง
หลังจากนโยบายโควิดเป�นศูนย์ (Zero-Covid-19 Policy) ของจีน และการท่ีรัฐบาลจีนได้ประกาศนโยบายสำคัญ ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจในภาค 
อสังหาริมทรัพย์ รวมท้ังยกเลิกนโยบายหลัก ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ Zero-Covid-19 Policy ทำให้เกิดความเช่ือมั่นในตลาดหุ้นเพ่ิมมากข้ึน  

แนวโน้มตลาด 

ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าประมาณการซึ่งประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนทำให้ตลาดหุ้นโดยส่วนใหญ่คลายความวิตกกังวลและถีบตัว
สูงขึ้นในไตรมาสที่สี่ของป� ในขณะที่นักลงทุนตื่นเต้นยินดีต่อการอ่อนตัวลงของแนวโน้มการพุ่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและความเป�นไปได้ที่จะมี
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงหลังของป�งบประมาณ 2566 อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทุนหลักยังรู้สึกต้องเฝ้าระวัง โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อ
พ้ืนฐาน (Core Inflation) จะคงอยู่ในระดับสูง อันเป�นผลของตลาดแรงงานท่ีแข็งแกร่งและต้นทุนท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากการปรับเปลี่ยนระบบห่วงโซ่
อุปทานของโลก ทำให้อัตราดอกเบ้ียอาจจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงเป�นเวลานานกว่าท่ีคิด ท่ีสำคัญยิ่งกว่าน้ันคือ ผลกระทบจากการดำเนิน
นโยบายอย่างเข้มงวดในป� 2565 ยังไม่ปรากฏอย่างเต็มท่ี การหดตัวของสภาพคล่องทางการเงินท่ีเกิดข้ึนในระยะสั้นอาจนำไปสู่ความเสี่ยงท่ีเกิด
ข้ึนกับเสถียรภาพของระบบการเงินได้ 

ทั้งนี้ ในป� 2566 ผู้จัดการกองทุนหลักจะยังคงเฝ้าติดตามผลกระทบจากภาวะการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นในเอเชียด้วยความระมัดระวัง โดยมี
ความเห็นว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียแข็งแกร่งกว่าบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วและปราศจากวิกฤติการณ์ทาง
การเงินใด ๆ จึงคาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้จะได้รับแรงหนุนจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เข้าสู่ภาวะปกติในจีนและ
การฟ��นตัวมากยิ่งข้ึนจากโรคระบาด COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลจีนท่ีออกมาตรการผอ่นคลายป�ญหาเงินทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
ปกป้องไม่ให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเลวร้ายไปกว่าท่ีเป�นอยู่ รวมท้ังการประกาศจะใช้นโยบายเพ่ือสนับสนุนและเอ้ืออำนวยให้การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจเป�นไปอย่างมีเสถียรภาพอย่างต่อเน่ืองในป� 2566 
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ข้อมูลกองทุน 
 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ (KWI ASIAN SM) 

เน ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) บริหารจ ัดการโดย Manulife 

Investment Management (Hong Kong) Ltd. ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุน สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตาม 

ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ท้ังในและต่างประเทศ 

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

กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยพอร์ตการลงทุนจะยึดหลักการกระจายการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ/หรือบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ ท่ีอยู่ในเขตอำนาจอ่ืนนอกเหนือจากฮ่องกง แต่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีสำคัญในฮ่องกง และ/หรือประเทศจีน 

โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที ่อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ่เกิดจาก

หลักทรัพย์อ้างอิง 
 

นโยบายการจ่ายป�นผล  ไม่จ่ายเงินป�นผล แต่จะนำกำไรท่ีได้ไปลงทุนต่อ เพ่ือให้เกิดรายไดสู้งข้ึน 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
   

นายทะเบียนกองทุน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

 

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำเตือนท่ีควรทราบ 

 เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งลงทุนในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย และ/หรือแปซิฟ�ก  

จึงมีความเสี่ยงของกลุ่มประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน (Country Risk) เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมหรือข้อจำกัดอ่ืนๆ 

เก่ียวกับการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีกองทุนพิจารณาลงทุนได้ 

 กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาคเอเชีย และ/หรือแปซิฟ�ก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ต

การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การป้องกันความเสี่ยง FX บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

ต่ำ สูง 

ท้ังหมด/ เกือบท้ังหมด 
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบป�บัญชี 
 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 

 

เร่ืองท่ีแก้ไข สรุปรายละเอียด วันท่ีมีผล 

ปรับปรุงรายละเอียดในโครงการ
จัดการกองทุนรวม ให้เป�นไปตาม
ประกาศ ท่ี สน.29/2564 เรื่อง 
รายละเอียดของโครงการจดัการ
กองทุนรวม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการและเพ่ือลดการเป�ดเผยรายละเอียดท่ีซ้ำซ้อนใน
บางหัวข้อลง 

 

1 มกราคม 2565 
เป�นต้นไป 

ปรับปรุงข้อความให้เป�นไปตาม
ประกาศการจัดการ ท่ี ทน.
11/2564 และ สน.9/2564  

(1) เพิ ่มเติมเครื ่องมือการบริหารและจัดการความเสี ่ยงด้านสภาพคล่องของ
กองทุนรวม กรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระ
หนี้ฯ (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง
ท่ีรับไว้แล้ว (suspension of dealings) 

(2) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ใน
กรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

(3) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ให้สอดคล้องกับการย้าย
ประกาศดังกล่าวไปยังประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และปรับข้อความ
ในหัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

(4) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องวิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน กรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหน้ี  

(5) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องการดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยให้แจ้งเลิกกองทุนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทาง 
ใด ๆ ท่ีมีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

เพ่ิมเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องของกองทุนรวม 
ตามประกาศท่ี ทน. 49/2564  

เพิ ่มรายละเอียดในโครงการข้อ 9. “เครื ่องมือบริหารความเสี ่ยงสภาพคล่องของ
กองทุนรวม” ดังต่อไปน้ี 

 ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป�นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด 
(Liquidity Fee) 

 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) 

 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period) 
 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 

1 กรกฎาคม 2565  
เป�นต้นไป 

ปรับปรุงรายละเอียดในส่วน
โครงการจัดการกองทุนรวม 
และส่วนข้อผูกพันให้เป�นไป 
ตามประกาศท่ี สน. 29/2564  
เรื่อง รายละเอียดของโครงการ
จัดการกองทุนรวม 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการและเพื่อลดการเป�ดเผยรายละเอียดที่ซ้ำซ้อน 
ในบางหัวข้อลง 
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เร่ืองท่ีแก้ไข สรุปรายละเอียด วันท่ีมีผล 

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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ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)                                                                                           ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
 

 

กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 

KWI ASIAN SM 247,461,586.04 18.1736 
  

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ต้ังแต่วันท่ีจัดต้ังกองทุน 

 
 

ชื่อกองทุน /  

เกณฑ์มาตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อป� 

ต้ังแต่ 

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

ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 

(31 ม.ค. 55) 

KWI ASIAN SM -14.95 2.56 3.22 -14.95 5.61 -0.45 2.52 3.88 

เกณฑ์มาตรฐาน* -15.05 3.99 4.07 -15.05 6.82 0.16 3.25 4.68 

Standard Deviation  

ของกองทุน 
16.90 0.80 0.86 16.90 18.39 16.26 14.78 14.51 

Standard Deviation 

ของเกณฑ์มาตรฐาน 
17.07 0.89 0.93 17.07 18.79 16.83 15.34 15.06 

ท่ีมา : Morningstar 

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

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

ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม 

บริษัทจัดการลงทุน 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไข 

ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้

เกิดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและอาจได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
  

 

                  KWI ASIAN SM 
                  Benchmark* 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(Fund's direct expenses) 

 จำนวนเงิน  

(พันบาท) 

 ร้อยละของมูลค่า  

ทรัพย์สินสุทธ ิ

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)  4,030.80 1.3915 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)  92.92 0.0321 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)  185.85 0.0642 

 ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee)      ไม่ม ี ไม่ม ี

 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs) - - 

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ 

• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 

- 

- 

 

- 

- 

ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee) 50.90 0.0176 

ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร 4.75 0.0016 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 0.10 0.0000 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด ** 4,365.32 1.5070 

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

** ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

- ไม่มี - 
 

หมายเหตุ: กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือไถ่ถอนหน่วย

ลงทุนของผู้ลงทุน 

 

 

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกผล 

หรือผลประโยชน์ท่ัวไปท่ีเกิดจากการลงทุน 

 

- กองทุนน้ีไม่มีการรับค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ดอกผลหรือผลประโยชน์ท่ัวไปท่ีเกิดจากการลงทุน - 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
จำนวนหน่วย  

(พันหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 

(พันบาท) 

ร้อยละของ 

NAV 

พันธบัตร ต๋ัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย       

พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย       

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 48/91/65 5,000.00 4,990.73 2.02 

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะ 

ซ้ือหน่วยลงทุน 

      

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน       

Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund  

(Share Class I) 

4,066.89 235,378.13 95.12 

เงินฝากออมทรัพย์    

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   10,610.14 4.29 

สินทรัพย์อ่ืน และหนีส้ินอ่ืน       

สินทรัพย์อ่ืน   89.11 0.03 

หนี้สินอ่ืน   3,616.54 1.46 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ  247,451.57 100.00 
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย 

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร  มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท) 

%NAV 

(ก)  ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศ
ไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพ่ือการฟ��นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป�นผู้ออก ผูร้ับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คำ้
ประกัน 

             4,990,575.33 2.02 

(ข)  ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน
เป�นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 

- - 

(ค)  ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีไดร้ับ rating ในระดับ investment grade เป�นผู้ออก  
ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผู้สลักหลัง หรอืผู้ค้ำประกัน  

- - 

(ง)  ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีไดร้ับการจดัอันดับความน่าเช่ือถือในระดับท่ีต่ำกว่า
investment grade หรือไมม่ี rating เป�นผู้ออก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล  
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 

- - 

 สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)    15 %NAV  

 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก  

หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้เป�นรายตัว 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
 

ประเภท ผู้ออก ผู้ค้ำประกัน/ 

ผู้รับรอง/ 

ผู้สลักหลัง 

วันครบอาย ุ อันดับความ 

น่าเชื่อถือ 

 

มูลค่าหน้าตั๋ว 

(บาท) 

มูลค่าตาม 

ราคาตลาด 

(บาท) 

พันธบัตร        

CB23302B  ธนาคารแห่งประเทศไทย  2 มี.ค. 66 AAA 5,000,000.0000 4,990,575.33 

เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ 

BAY-SAVING-THB บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

(บ/ช เพ่ือการดำเนินงาน) 
    10,610,259.10 

รวม 15,600,834.43 
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คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

Tris Fitch Definition Notes 

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น 

T1 F1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ี

แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิต

ในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว

ซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัด

ชำระหน้ีท่ีสูงยิ่งข้ึน  

 

T2 F2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ี

แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น

ในระดับท่ีน่าพอใจ  

 

T3 F3 ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นใน

ระดับท่ียอมรับได ้

 

T4 B, C ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นท่ี 

ค่อนข้างอ่อนแอ 

 

D D เป�นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่

สามารถชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 

 

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

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 จะไม่มีการใช้สัญลักษณ์ต่อท้ายสำหรับ

อันดับความน่าเช่ือถือ AAA (tha) และอันดับท่ีต่ำกว่า CCC (tha) 

ท่ีมา : สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย / www.trisrating.com / www.fitchrating.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trisrating.com/
http://www.fitchrating.com/
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รายงานชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน (ข้อมลู ณ 31 ธันวาคม 2565) 
 

 

1. รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้ 

 

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน 

- ไม่ม ี- 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท

จัดการท่ี www.kwiam.com   

 
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

 

ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

- ไม่ม ี- 
 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป�นไปตามนโยบายการลงทุน 

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป�นไปตามนโยบาย

การลงทุน 

 

รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทุนไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน 

โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม  
 

ชื่อ - นามสกุล ขอบเขตหน้าท่ี วันท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 

นางสาวภัทรวรรณ ตรติานิภากุล ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน 16 กันยายน 2564 

นายวงศกร เหมพันธ์ ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน 28 มีนาคม 2565 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ลำดับท่ี ชื่อ - นามสกุล 

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

http://www.kwiam.com/
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ข้อมูลกองทุนหลกั 
 

 

ชื่อกองทุนหลัก Bloomberg Code ISIN Code 

Manulife Global Fund - Asian Small Cap Equity Fund (Class I - USD) MGASCEI:LX LU0706269932 

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

 

 

 

 

 

 
** Cumulative returns are Nav to Nav figures with net income & dividend reinvested. 
* The gross return is calculated based on the last available fund expense ratio, which is prepared on a yearly basis. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Figures may not sum up to 100% due to rounding. 

ท่ีมา : ข้อมูลจาก Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป�นป�จจุบันได้ท่ี 

http://www.manulifeglobalfund.com/Fund-Information  

“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 

มี ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้” 

 

http://www.manulifeglobalfund.com/Fund-Information


  กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ 

  งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ (“กองทุน”) 

ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการ

บญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ผลการดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ในสาระสําคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีว่าดว้ยการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามท่ีสมาคมบริษทั

จดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวล

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี รวมถึงมาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระ ท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี (“ประมวลจรรยาบรรณ

ของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี”) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น

จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอ

และเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารกองทุนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนวปฏิบติัทาง

บญัชีว่าดว้ยการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความ

เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร

กองทุนพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง

เวน้แต่ผูบ้ริหารกองทุนมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้
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SP Audit Co., Ltd. 

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 ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดรั้บจนถึงวนัท่ี

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุน

ตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง

- ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่

18



SP Audit Co., Ltd. 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารกองทุนในเร่ืองต่าง ๆ ที่สําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในหาก

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

บริษทั เอส พี  ออดิท จาํกดั

( นายเกียรติศกัด์ิ วานิชยห์านนท ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 240,368,855.38       373,441,033.01       

เงินฝากธนาคาร 10,610,142.83         10,343,674.62         

ลูกหนี�

จากดอกเบี�ย 148.25                      72.26 

จากการขายหน่วยลงทุน - 689,655.25 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกัคา้งรับ 88,965.12                 207,660.95 

รวมสินทรัพย์ 251,068,111.58       384,682,096.09       

หนี� สิน

เจา้หนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 3,237,734.25           7,173.95                  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 370,195.94               534,943.64              

หนี� สินอื�น 8,614.54                   13,311.11                

รวมหนี� สิน 3,616,544.73           555,428.70              

สินทรัพยสุ์ทธิ 247,451,566.85       384,126,667.39       

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 136,165,377.76       166,801,115.46       

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล (296,155,709.92)      (268,853,318.96)      

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 407,441,899.01       486,178,870.89       

สินทรัพยสุ์ทธิ 247,451,566.85       384,126,667.39       

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 18.1728                    23.0290                   

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมด ณ วนัสิ�นปี (หน่วย) 13,616,537.7762     16,680,111.5452     

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ เอเชียน สมอลแคป อคิวติี� เอฟไอเอฟ

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

วันครบ อัตรา มูลค่าที�ตราไว้/ ร้อยละของ

กําหนด ดอกเบี�ย จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

 (%) (บาท/หน่วย) (บาท)

พันธบัตร

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

CB23302B 2 มี.ค. 66 - 5,000,000.00 4,990,729.55      2.08                 

รวมพันธบัตร 4,990,729.55      2.08                 

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ

Manulife Global Fund - Asian Small Cap Equity Fund (Class I) 4,066,889.6840  235,378,125.83  97.92               

รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ 235,378,125.83  97.92               

รวมเงินลงทุน 240,368,855.38  100.00             

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี� เอฟไอเอฟ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2565
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

วันครบ อัตรา มูลค่าที�ตราไว้/ ร้อยละของ

กําหนด ดอกเบี�ย จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

 (%) (บาท/หน่วย) (บาท)

พันธบัตร

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

CB22127A 27 ม.ค. 65 - 4,000,000.00 3,998,775.17        1.07                  

CB22203B 3 ก.พ. 65 - 3,000,000.00 2,998,685.10        0.80                  

CB22331A 31 มี.ค. 65 - 2,000,000.00 1,998,099.89        0.54                  

CB22512A 12 พ.ค. 65 - 1,000,000.00 998,817.02           0.27                  

รวมพันธบัตร 9,994,377.18        2.68                  

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ

Manulife Global Fund - Asian Small Cap Equity Fund (Class I) 4,948,942.1240   363,446,655.83    97.32                

รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ 363,446,655.83    97.32                

รวมเงินลงทุน 373,441,033.01    100.00              

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี� เอฟไอเอฟ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดด้อกเบี�ย 42,885.56               71,109.49               

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั 6 1,251,114.41          3,060,553.74          

รวมรายได้ 1,293,999.97          3,131,663.23          

ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4 4,030,804.62          6,784,188.34          

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 92,923.12               166,959.71             

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 185,846.13             308,238.54             

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 50,900.00               50,950.00               

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 4,850.80                 8,690.89                 

รวมค่าใชจ่้าย 4,365,324.67          7,319,027.48          

ขาดทุนสุทธิ (3,071,324.70)         (4,187,364.25)         

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน (75,976,204.39)       138,970,257.25      

รายการกาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 315,435.00             891,186.00             

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน (75,660,769.39)       139,861,443.25      

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนหกัภาษีเงินได้ (78,732,094.09) 135,674,079.00

หกั : ภาษีเงินได้ (4,877.79)                (1,257.47)                

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ (78,736,971.88) 135,672,821.53

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ เอเชียน สมอลแคป อคิวติี� เอฟไอเอฟ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2565
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(หน่วย : บาท)

2565 2564

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การดาํเนินงาน (78,736,971.88)       135,672,821.53      

การเพิ�มขึ�นของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 3,180,135.47          12,406,472.62        

การลดลงของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (61,118,264.13)       (479,772,655.61)     

การลดลงของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (136,675,100.54)     (331,693,361.46)     

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 384,126,667.39      715,820,028.85      

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายปี 247,451,566.85      384,126,667.39      

(หน่วย : หน่วย)

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 16,680,111.5452    39,781,950.8811    

บวก :  หน่วยลงทุนที�ขายในระหวา่งปี 164,088.3570         597,088.7880         

หกั   :  หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหวา่งปี (3,227,662.1260)     (23,698,928.1239)   

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 13,616,537.7762    16,680,111.5452    

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ เอเชียน สมอลแคป อคิวติี� เอฟไอเอฟ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2565

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�              24



25 

 

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟไอเอฟ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 

 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ 

กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิต้ี เอฟไอเอฟ (“กองทุน”) ไดจ้ดทะเบียนกบัสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 ปัจจุบนัมีเงินทุนจดทะเบียน 8,600 ลา้นบาท 

(แบ่งเป็น 860 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เคดบับลิวไอ จาํกดั (“บริษทั

จดัการ”) (“เดิมช่ือ: บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จาํกดั”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 

(มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุน

ในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (“Feeder Fund”) โดยลงทุนในกองทุน Manulife Global Fund 

- Asian Small Cap Equity Fund (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน share class I โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกัดงักล่าวขา้งตน้โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน  

ขอ้มูลท่ีสาํคญัของกองทุนหลกัมีดงัต่อไปน้ี  

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

สถานท่ีจดทะเบียน :  ประเทศลกัเซมเบิร์ก 

สกุลเงิน :  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

บริษทัจดัการ  :  Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited 

นโยบายการลงทุน :  กองทุนหลกัมีเป้าหมายท่ีจะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสําหรับผูท่ี้สามารถลงทุน

ในระยะยาวและยอมรับความผนัผวนของมูลค่าเงินลงทุนไดอ้ยา่งมีนยัสําคญั โดยพอร์ตการลงทุน

จะยึดหลกัการกระจายการลงทุนอย่างนอ้ยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิในตราสารทุนและ

หลกัทรัพยท่ี์อา้งอิงกบัตราสารทุนของบริษทัท่ีมีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือ

แปซิฟิก โดยตราสารทุนและหลกัทรัพยท่ี์อา้งอิงกบัตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ

และใบสาํคญัแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของหลกัทรัพยห์รือ

ทรัพยสิ์นตามความเหมาะสมสาํหรับสภาวะการณ์ของแต่ละขณะขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
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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 กองทุนตอ้งรับรู้ผลต่างระหว่างมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละผลรวมของ

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บและคา้งรับในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

กองทุนตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน เม่ือภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นสัญญาไดมี้การปฏิบติัตามแลว้ ไดมี้การยกเลิก หรือส้ินสุด 

ณ วนัท่ีตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน กองทุนตอ้งรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงินท่ีตดั

รายการและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายและคา้งจ่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.2 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย 

รายไดด้อกเบ้ีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  

ส่วนเกินมูลค่าหรือตํ่ากว่ามูลค่าของตราสารหน้ีตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาท่ีเหลือของตราสารหน้ีและถือเป็นส่วน

หน่ึงของรายไดด้อกเบ้ีย 

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

3.3 ภาษีเงินได ้

กองทุนมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเฉพาะเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอตัรา

ร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ 

3.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนสุทธิ

จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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3.5 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนไดเ้สียของกองทุน ตั้งแต่

ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือฝ่ายบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย

บุคคลท่ีรับผิดชอบในการจดัการกองทุน หรือมีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายหรือตดัสินใจเพ่ือให้กองทุนบรรลุวตัถุประสงค์

ท่ีวางไว ้

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุน หรืออยูภ่ายใต้

อาํนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็น

สาระสาํคญัของกองทุน 

3.6 บญัชีปรับสมดุล 

ส่วนหน่ึงของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหน่วยลงทุนซ่ึงเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของกาํไรสะสมที่ยงัไม่ได้

แบ่งสรร ณ วนัท่ีเกิดรายการถูกบนัทึกใน “บญัชีปรับสมดุล” 

3.7 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที่เกี่ยวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบั

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้ 

4. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กองทุนมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทัจดัการ บริษทัท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุนและ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และกองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการท่ีสําคญั

ดงักล่าวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เคดบับลิวไอ จาํกดั   

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

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,030,804.62 6,784,188.34 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เคดบับลิวไอ จาํกดั   

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

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 299,463.80 453,989.80 



29 

 

5. ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

ซ้ือเงินลงทนุ 21,342,350.55 64,165,891.40 

ขายเงินลงทุน 78,462,545.00 534,852,685.72 

6. รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั คือ ส่วนลดค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนหลกัในต่างประเทศท่ีกองทุน

ลงทุนในอตัราท่ีตกลงกนั โดยกองทุนจะไดรั้บจากบริษทัจดัการของกองทุนหลกัดงักล่าวเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน 

7. การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

7.1 การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม

และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

กองทุนวดัมูลค่ายติุธรรมโดยแบ่งตามลาํดบัชั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และตามระดบัความสําคญัของขอ้มูลท่ี

ใชว้ดัมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์หรือหน้ีสินอยา่ง

เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย ์     

หน่วยลงทนุ - 235,378,125.83 - 235,378,125.83 

ตราสารหน้ี - 4,990,729.55 - 4,990,729.55 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย ์     

หน่วยลงทนุ - 363,446,655.83 - 363,446,655.83 

ตราสารหน้ี - 9,994,377.18 - 9,994,377.18 

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับคาํนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 

ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ย 

- มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีคาํนวณโดยใช้อตัราผลตอบแทน ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของรอบ

ระยะเวลารายงานท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี ซ่ึงมีอายุครบกาํหนดภายใน 90 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีลงทุนและไม่มี

เง่ือนไขการต่ออายุคาํนวณโดยใช้วิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายเม่ือมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีนั้นไม่แตกต่างจาก

ราคาทุนตดัจาํหน่ายอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

ในระหว่างปีปัจจบุนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

7.2 ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้น

เคร่ืองมือทางการเงินได ้กองทุนมีความเส่ียงดา้นการให้เครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยท์างการเงิน อย่างไรก็ตาม 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการ

เก็บหน้ี 

7.3 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผล

กระทบต่อมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะส้ันและมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย   

 ปรับขึ้นลง ไม่มี  

 ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - 240,368,855.38 240,368,855.38 

เงินฝากธนาคาร 10,608,142.83 2,000.00 10,610,142.83 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - 148.25 148.25 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุน 

ในกองทุนหลกัคา้งรับ 

 

- 88,965.12 88,965.12 

หน้ีสินทางการเงิน    

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - 3,237,734.25 3,237,734.25 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - 370,195.94 370,195.94 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย   

 ปรับขึ้นลง ไม่มี  

 ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - 373,441,033.01 373,441,033.01 

เงินฝากธนาคาร 10,341,674.62 2,000.00 10,343,674.62 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - 72.26 72.26 

ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน - 689,655.25 689,655.25 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุน 

ในกองทุนหลกัคา้งรับ 

 

- 207,660.95 207,660.95 

หน้ีสินทางการเงิน    

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - 7,173.95 7,173.95 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - 534,943.64 534,943.64 
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7.4 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ซ่ึงอาจจะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

  (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

รายการ  2565 2564 

เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม)  6,813,666.98 10,887,177.78 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุน 

ในกองทุนหลกัคา้งรับ  2,575.34 6,220.56 

7.5 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไดรั้บชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าชา้  

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไดรั้บชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าชา้  คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจาก

วนัหยดุทาํการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนอาจหยดุไม่ตรงกบัวนัหยดุทาํการของ

ประเทศไทย ทาํใหก้องทุนอาจไดรั้บชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน ล่าชา้ 

และส่งผลกระทบต่อการชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนในประเทศ 

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาจเกิดปัญหาอนัเกิดจากวนัหยุดทาํการของประเทศท่ี

กองทุนลงทุน คือ มีวนัหยุดทาํการไม่ตรงกบัวนัหยุดทาํการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าชา้

ในการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการจะชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ดงักล่าวให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

7.6 ความเส่ียงจากการผิดนดัชาํระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ของตราสารทางการเงิน 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการผิดนดัชาํระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียของผูอ้อกตราสารและหรือผูรั้บรอง ผูอ้าวลั ผูค้ ํ้าประกนั 

หรือคู่สัญญาในการทาํธุรกรรม (Counter Party) เน่ืองมาจากผูอ้อกตราสารและหรือผูรั้บรอง ผูอ้าวลั ผูค้ ํ้าประกนั หรือ

คู่สัญญาในการทาํธุรกรรม มีผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินท่ีดอ้ยลงจึงขาดสภาพคล่องท่ีจะจ่ายเงินตามภาระ

ผกูพนัเม่ือครบกาํหนด ส่งผลให้ผูล้งทุนไม่ไดรั้บชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้ตามเวลาท่ีกาํหนดไว ้

กองทุนสามารถลดความเส่ียงดงักล่าวลงได ้โดยพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกมีฐานะการเงินท่ีมัน่คง เช่น ตรา

สารหน้ีท่ีกระทรวงการคลงัเป็นผูอ้อกหรือรับรอง รับอาวลั ค ํ้าประกนัทั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย หรือพิจารณาลงทุนใน

ตราสารหน้ีของบริษทัเอกชนท่ีผา่นการพิจารณาคดัเลือก เช่น ทาํการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษทั รวมถึงการ

กาํหนดนโยบายการลงทุนตลอดจนกาํหนดวงเงินในการลงทุนเพ่ือลดความเส่ียงจากการลงทุน 
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8. ภาระผกูพนั 

กองทุนมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

9. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 
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