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สาส์นจากบริษัทจัดการ 
 
เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานประจำป�ของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท       

เอฟไอเอฟ (KWI DRAGON) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 บริษัทมีมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมท้ังสิ้น 31,806,606,711.97 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�นผู ้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่าง

ระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุง

คุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน คงิ ไว (เอเชีย) จำกัด 
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ประวัติบริษัท 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด (“บลจ. คิง ไว (เอเชีย)”) เป�นบริษัทจัดการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ทั้งน้ี บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างเป�นทางการ 

เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2550 ในช่ือของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)”)  

เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ท่ีผ่านมา กลุ่ม คิง ไว ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ ท้ังหมดจากกลุ่มแมนูไลฟ์ เป�นผลให้ บริษัท คิง ไว แคปป�ตอล จำกัด 

และบริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) เป�นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรงและทางอ้อม

ของบริษัทฯ ตามลำดับ จากการท่ีกลุ่ม คิง ไว ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจด้านการเงินของภูมิภาคเอเชียในอนาคตจึงมีแผนธุรกิจ

ที ่วางกลยุทธ์ให้บริษัทจัดการลงทุนในประเทศไทยเป�นศูนย์กลางทางธุรกิจของภูมิภาคน้ี และได้พิจารณาชื ่อใหม่ของบริษัทฯ เป�น  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจต่อไป 

 

คณะกรรมการของบริษัทจัดการ (ข้อมลู ณ สิงหาคม 2565) 

1. นายแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน   ประธานกรรมการ 

2. นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ ์   กรรมการ 

3. นายจีซู หลิว    กรรมการ 

 

คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2565) 

1. นายแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน   ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

2. นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ ์   กรรมการผู้จัดการ สายงานการลงทุน และประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการลงทุน 

3. นายจีซู หลิว    กรรมการผู้จดัการ สายงานพัฒนาตลาดจีน 

4. นางสาวชัชฎดา เอกะหติานนท์  ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

5. นายสุวัฒน์ ภักดีพัฒนพณิช   ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานบริหารช่องทางจัดจำหน่าย 

6. นางสาวปานรดา โกจารย์ศร ี   ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานปฏิบัตกิาร 

7. นายจิรศักดิ์ กีรตไิพบูลย ์   ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ 
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ภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม้ตลาด 
 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ (KWI DRAGON) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนเฉลี่ยต่อป�ย้อนหลัง 1 ป�  

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 เทียบกับช่วงเวลาในรอบป�บัญชีก่อนหน้า ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ดังน้ี  

 31 พ.ค. 65 31 พ.ค. 64 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าหน่วยลงทุน  
(บาท) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าหน่วยลงทุน  
(บาท) 

 176.63 14.8299 299.36 22.1484 

ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) 1 มิ.ย. 64 – 31 พ.ค. 65 1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64 

KWI DRAGON -33.06% 43.82% 

เกณฑ์มาตรฐาน* -34.34% 37.38% 

(* ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป�นสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน โดยกองทุนได้เปลี่ยนมาใช้

เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวต้ังแต่วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 เป�นต้นไป)  

ณ สิ ้นเดือนพฤษภาคม 2565 กองทุนหลัก Manulife Global Fund – Dragon Growth Fund ให้น้ำหนักการลงทุนในตลาด (Market 

Breakdown) สูงสุด ได้แก่ จีน 78.90% และ ฮ่องกง 18.68% สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ ่มสินค้าฟุ ่มเฟ�อย 

(Consumer Discretionary) 26.82% กลุ่มการเงิน (Financials) 19.07% กลุ่มบริการด้านการสือ่สาร (Communication Services) 11.24% 

กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials) 10.60% และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 7.42%  
  

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก  

(สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565) 

การลดน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มพลังงาน (Energy) และกลุ่มการเงิน (Financials) เป�นป�จจัยที่ฉุดผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ในขณะท่ี 

การเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มวัตถุดิบ (Materials) และกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials) เป�นป�จจัยหนุนผลการดำเนินงานและชดเชยกับผล

ขาดทุนโดยส่วนใหญ่ของกองทุนหลัก การคัดเลือกหุ้นที่ลงทุนในกลุ่มการแพทย์ (Healthcare) และกลุ่มบริการด้านการสื่อสาร (Communication 

Services) มีส่วนทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักแย่ลง ส่วนการคัดเลือกหุ้นในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟ�อย (Consumer Discretionary) ช่วยหนุน

ให้ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักดีขึ้น หากพิจารณาในแง่ของตลาดที่ลงทุน การลงทุนในตลาดหุ้นจีนเป�นสาเหตุหลักที่ทำให้ผลการดำเนินงาน

ของกองทุนหลักปรับลดลง 

ภาพรวมของตลาดและกลยุทธ์การลงทุนในรอบป�ท่ีผ่านมา 

ราคาหุ้นในประเทศจีนอ่อนตัวลงในระยะหนึ่งป�ที่ผ่านมา โดยในช่วงครึ่งหลังของป� 2564 ตลาดหุ้นจีนมีความผันผวนสูงเนื่องจากนโยบายการ

ควบคุมของภาครัฐ วิกฤตการณ์หน้ีในภาคอสังหาริมทรัพย์ และป�ญหาไฟฟ้าดับในประเทศจีน 

เมื่อเข้าสู่ป� 2565 ราคาหุ้นของจีนปรับลดลงตลอดช่วงห้าเดือนแรก ในเดือนมกราคม แม้ว่าธนาคารกลางของจีน (People’s Bank of China: 

PBoC) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง แต่ตลาดหุ้นจีนก็ยังคงตกต่ำพร้อม ๆ ไปกับท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ต้องการ

ดำเนินการคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ และการปรับเปลี่ยนแนวทางการลงทุนของนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ที่หันเหจากการเน้น

ลงทุนในหุ้นเติบโตไปลงทุนในหุ้นคุณค่าและหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าแทน นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป�นต้นมา ตลาดหุ้นทั่วโลกได้รับแรง

กดดันจากสถานการณ์ในรัสเซีย-ยูเครน และความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ในเดือนมีนาคม ตลาดหุ้นจีน

ทรุดต่ำลงอีก โดยมีสาเหตุจากการระบาดของ COVID-19 ที่ขยายวงกว้างขึ้น และความวิตกกังวลว่าตราสารประเภท American Depositary 

Receipt (ADR) จะถูกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในจีน อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นไตรมาสแรก ตลาดหุ้นจีนฟ��นตัวขึ้นอย่างมาก 

เมื่อคณะมนตรีรัฐกิจ (State Council) ออกมาตอกย้ำถึงจุดยืนท่ีต้องการสร้างเสถียรภาพให้กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประเทศจีนได้กำหนด

เป้าหมายการขยายตัวของ GDP ไว้ท่ี “ประมาณร้อยละ 5.5” และออกนโยบายใหม่ ๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

อย่างเหมาะสม ผ่อนคลายมาตรการกักตัวสำหรับคนไข้ที ่ได้รับการปล่อยตัวจากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และปรับปรุงแก้ไข 



 

4 

การดำเนินงานของบริษัทที่ให้บริการ Internet Platform รายใหญ่ ๆ ในเดือนเมษายน ตลาดหุ้นจีนกลับเข้าสู ่การอ่อนตัวอย่างต่อเนื ่อง 

โดยมีสาเหตุมาจากป�ญหาชะงักงันในห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งสินค้าท่ามกลางมาตรการล็อกดาวน์ในเมืองเซี่ยงไฮ้และป�กกิ่ง อย่างไรก็ตาม 

ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ตลาดหุ้นจีนแข็งแกร่งขึ ้นเมื ่อรัฐบาลได้ทยอยเป�ดเผยมาตรการและแนวทางการปฏิบัติรวม 33 ประการ 

เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและเป�ดให้ทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจในเมืองเซี่ยงไฮ้อีกครั้ง 

ราคาหุ้นของฮ่องกงให้ผลตอบแทนติดลบในป�ที่ผ่านมาเช่นกัน โดยในช่วงครึ่งหลังของป� 2564 ตลาดได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนอัน

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของทางการจีน วิกฤตการณ์หนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน และการขาดตัวขับเคลื่อนที่ผลักดันให้

เศรษฐกิจขยายตัวภายในประเทศ 

ในด้านนโยบายของทางการ ธนาคารกลางของจีน หรือ PBoC ได้ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการปรับลดอัตราดอกเบ้ีย

นโยบายหลายครั้งในรอบป�ที่ผ่านมา ในช่วงปลายป� 2564 ที่ประชุมใหญ่ครั้งที่หกของคณะกรรมการกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เน้นถึง 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพสูง ยั่งยืนและมั่นคง และตอกย้ำความสำคัญของนโยบายปลอดคาร์บอนของประเทศ เมื่อเข้าสู่ป� 2565 

รัฐบาลจีนได้ออกประกาศมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจขนาดย่อม อาทิ การขยายระยะเวลาการคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม  

การสนับสนุนโครงการให้กู้ยืมต่อ การให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนอย่างเหมาะสมแก่หน่วยงานระดมเงินทุนของรัฐบาลท้องถิ่น ตลอดจน 

การเพิ่มแหล่งเงินทุนให้กับอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง และ Courier ฯลฯ ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจีน 

ได้วางแผนที่จะเริ่มโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การปรับปรุงที่อยู่อาศัยของชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  

เป�นต้น สำหรับตราสารประเภท ADRs ของจีน คณะกรรมการกำกับดูแลภาคธนาคาร (China Banking Regulatory Commission: CSRC)  

ได้ผ่อนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับการแบ่งป�นข้อมูลของบริษัทต่างประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป�นการขจัดอุปสรรคสำคัญต่อ

การเข้าถึงการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบและได้เริ่มดำเนินการเจรจากับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ

ระบบการดำเนินงานของการตรวจสอบบัญชี ณ ที่ทำการของธุรกิจ (On-site Audit Inspections) ของผู้ออกตราสาร ADR ของจีนที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐฯ  

แนวโน้มตลาดและกลยุทธก์ารลงทุนในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า 

กล่าวโดยสรุป ผู้จัดการกองทุนหลักยังคงมีความมั่นใจในภาวะตลาด และคาดว่ารัฐบาลจีนจะเร่งให้มีการดำเนินการตามนโยบายมากข้ึนในระยะ 

6-12 เดือนข้างหน้า 

ในด้านนโยบายท่ีเป�นแรงหนุนระบบเศรษฐกิจ (Policy Tailwinds) การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจในวงกว้างคาดว่าจะเร่งขยายตัว

ในไตรมาสที ่สองและสามของป� 2565 หากการออกพันธบัตรพิเศษของรัฐบาลท้องถิ ่นตามโควต้าสำหรับป� 2565 ลุล่วงด้วยดีภายใน 

เดือนมิถุนายน และมีการนำเงินทุนที่ระดมได้มาไปใช้ในโครงการต่าง ๆ อย่างเต็มที่ภายในเดือนสิงหาคม 2565 คำสั่งของทางการจีนที่ให้

ธนาคารกลางที่เป�นของรัฐจัดสรรวงเงินสินเชื่อจำนวน 8 แสนล้านหยวนให้กับโครงการที่เป�นโครงสร้างพื้นฐานเป�นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ

เน่ืองจากให้การสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการเหล่าน้ี ท้ังน้ี การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานจะนำไปสู่การฟ��นตัวทางเศรษฐกิจ  

ในด้านนวัตกรรม การประกาศนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ยานยนต์เป�นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอย่างเหนือความคาดหมาย คาดว่าการปรับลด

อัตราภาษีการซื้อรถยนต์ลงครึ่งหนึ่งจากร้อยละ 10 เป�นร้อยละ 5 สำหรับรถยนต์โดยสารซึง่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2 ลิตร และราคา

ไม่เกิน 3 แสนหยวนจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิม ยิ่งไปกว่านั้น เชื่อว่าโครงการ “สนับสนุนการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ในชนบท” 

ของกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศ (Ministry of Industry and Information Technology: MIIT) ของจีนจะเป�นประโยชน์ต่อผู ้ผลิต

ยานพาหนะท่ีใช้พลังงานใหม่เช่นกัน 

ในด้านการบริโภค คาดว่าโครงการแจกฟรีเงินหยวนดิจิทัลในมณฑลเซนิเจิ้นและหูเป่ยจะช่วยกระตุ้นการซื้อสินคา้ประเภทอุปกรณอิ์เลก็ทรอนิกส์

เพื่อผู้บริโภคและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ในเซินเจิ้น ผู้บริโภคจะได้รับแจกเงินหยวนดิจิทัล ดังนี้ มูลค่าสูงสุด 10,000 หยวนสำหรับการซื้อยาน

ยนต์ท่ีใช้พลังงานใหม่แต่ละครั้ง มูลค่าสูงสุด 2,000 หยวน สำหรับการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือผู้บริโภคแต่ละครั้ง และมูลค่าสูงสุด 2,000 

หยวน สำหรับการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแต่ละครั้ง ในความเห็นของผู้จัดการกองทุนหลัก คาดว่าการขยายตัวของการบริโภคจะกลับมาฟ��นตัว

อีกครั้งเมื่อสถานการณ์ COVID-19 ในจีนบรรเทาลง 

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนหลักเชื่อมั่นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งด้านการเงินและการคลังที่ประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 จะส่งผลให้

เศรษฐกิจของจีนฟ��นตัวในช่วงครึ่งหลังของป� อย่างไรก็ตาม เราจะยังคงใช้ความระมัดระวังในการเลือกเฟ้นหุ้นท่ีลงทุนและให้ความสำคัญกับแนว

ทางการลงทุนหลักในเชิงโครงสร้าง (Key Structural Investment Themes) ต่อไป 
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ข้อมูลกองทุน 
 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ (KWI DRAGON) 
[เดิมชื่อ กองทุนเป�ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE)] 

นโยบายการลงทุน 

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Share Class AA*) โดยเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ 

การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ท้ังในและต่างประเทศ 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Share Class AA*) 

กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยพอร์ตการลงทุนจะยึดหลักการกระจายการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ/หรือบริษัท 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ ที่อยู่ในเขตอำนาจอื่นนอกเหนือจากฮ่องกง แต่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สำคัญในฮ่องกง และ/หรือ

ประเทศจีน โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 

ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง 

นโยบายการจ่ายป�นผล  ไม่จ่ายเงินป�นผล  แต่จะนำกำไรท่ีได้ไปลงทุนต่อ เพ่ือให้เกิดรายได้สงูข้ึน 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  

นายทะเบียนกองทุน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

* หมายเหตุ: เน่ืองจากกองทุนหลักมีการควบรวม share class A (USD) เข้ากับ AA (USD) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและประหยัดต้นทุน

ของแต่ละ share class (economies of scale) โดยการเปลี ่ยน share class ดังกล่าวจะไม่ส ่งผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและการลงทุน 

ในหลักทรัพยข์องกองทุนหลักในป�จจุบัน โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 24 มิถุนายน 2564 เป�นต้นไป 
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แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 

 

 

 

 

 

 

 

คำเตือนท่ีควรทราบ 

 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในฮ่องกงและจีน จึงมีความเสี่ยงของกลุ่มประเทศที่กองทุนไป

ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือข้อจำกัดอ่ืน ๆ เก่ียวกับการลงทุนซึ่งอาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์หรือตรา

สารท่ีกองทุนพิจารณาลงทุนได้ 

 กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีนและฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ

ตนเองด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การป้องกันความเสี่ยง FX บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

ต่ำ สูง 

ท้ังหมด/ เกือบท้ังหมด 
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบป�บัญชี 
 

 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 

เร่ืองท่ีแก้ไข สรุปรายละเอียด วันท่ีมีผล 

เปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และ 
สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สิน
กองทุนรวม 

เดิม ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

ท่ีอยู่ :  399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร. (66) 2788-2134, (66) 2788-4764-65 

ใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
ท่ีอยู่ :  เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง   

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582 

1 มิถุนายน 2564 

เป�นต้นไป 

แก้ไข Share class ของ   
กองทุนหลัก  

เดิม ใหม่ 

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่างประเทศ คือ Manulife 
Global Fund – Dragon Growth 
Fund (Share Class A) (Master 
Fund) 

 เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่างประเทศ คือ Manulife Global 
Fund – Dragon Growth Fund 
(Share Class AA) (Master Fund) 

 

24 มิถุนายน 

2564 เป�นต้นไป 

เพ่ิมเตมิข้อความสงวนสิทธิ
เก่ียวกับ Share class ในส่วน
นโยบายการลงทุนของกองทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class ประเภทอ่ืน ๆ 
และ/หรือสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคตตามความ
เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้
เป�นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี ้ชวนนี้ ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู ้ถือ
หน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัท
จัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบโดยเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ/หรือช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม 

ช่ือบริษัทจัดการ ท่ีอยู่          
เบอร์โทรสาร (FAX)  

เว็บไซต ์

เดิม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ท่ีอยู่ : 1788 ช้ัน 18 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์   

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะป� เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร. (66) 2844-0123   โทรสาร (66) 2056-9747 
เว็บไซต:์ www.manulife-asset.co.th 

ใหม่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ัน 47 

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. (66) 2844-0123   โทรสาร (66) 2129-5921 
เว็บไซต์: www.kwiam.com 

2 สิงหาคม 2564  

เป�นต้นไป 

ช่ือกองทุน/ช่ือย่อกองทุน เดิม  กองทุนเป�ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE) 

ใหม่ กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ (KWI DRAGON) 

ดัชนีช้ีวัด/อ้างอิง (Benchmark) เปลี่ยนเป�น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%) : 100 
ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปรบัด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทน
เทียบเป�นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 

 

 

http://www.kwiam.com/
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เร่ืองท่ีแก้ไข สรุปรายละเอียด วันท่ีมีผล 

เปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม ่ เดิม ใหม่ 

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครชัดา  
ช้ัน 33 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110  
โทร. (02) 264-9090   
โทรสาร (02) 264-0789-90 
ช่ือ: นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ  
      นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง หรือ  
      นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 
 

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด 
เลขท่ี 503/31 อาคาร เค.เอส.แอล.  
ทาวเวอร์ ช้ัน 18 (A)  
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. (02) 642-6172-4   
โทรสาร (02) 642-6253 
ช่ือ: นางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา หรือ  
     นายสุชาติ พานิชย์เจริญ หรือ  
     นางสาวช่ืนตา ชมเมิน หรือ  
     นางสาววันดี เอ่ียมวณิชชา หรือ  
     นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์  

 

2 สิงหาคม 2564  

เป�นต้นไป 

แก้ไขเพ่ิมเติมช่องทางการส่ง

เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

เดิม :   จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/รายงานการถือหน่วยลงทุนโดย

ทางไปรษณีย ์

ใหม่ :   จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/รายงานการถือหน่วยลงทุน  

โดยทางไปรษณีย์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ (email)  

ปรับปรุงรายละเอียดในโครงการ

จัดการกองทุนรวม ให้เป�นไปตาม

ประกาศ ท่ี สน.29/2564 เรื่อง 

รายละเอียดของโครงการจดัการ

กองทุนรวม 

เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการและเพื่อลดการเป�ดเผยรายละเอียดที่ซ้ำซ้อน 

ในบางหัวข้อลง 

 

1 มกราคม 2565  

เป�นต้นไป 

ปรับปรุงข้อความให้เป�นไป 

ตามประกาศการจัดการท่ี  

ทน.11/2564 และ สน.9/2564 

(1) เพิ ่มเติมเครื ่องมือการบริหารและจัดการความเสี ่ยงด้านสภาพคล่องของ 

กองทุนรวม กรณีที ่ผู ้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัด 

ชำระหนี้ฯ (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม

คำสั่งท่ีรับไว้แล้ว (suspension of dealings) 

(2) ปรับข้อความในหัวข้อเรื ่องการเปลี ่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย  

ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

(3) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการ

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ให้สอดคล้องกับการย้าย

ประกาศดังกล่าวไปยังประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และปรับข้อความใน

หัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

(4) ปรับข้อความในหัวข้อเรื ่องวิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื ่นให้แก่ผู ้ ถือ 

หน่วยลงทุน กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัด

ชำระหน้ี  

(5) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องการดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการ

จัดการกองทุนรวม โดยให้แจ้งเลิกกองทุนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใด ๆ  

ท่ีมีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 
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ทั้งน้ี ภายหลังจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในเรื่องสำคัญ 

จึงขอแจ้งการแก้ไขเรื่องดังกล่าวมาด้วย ดังต่อไปน้ี 

เร่ืองท่ีแก้ไข สรุปรายละเอียด วันท่ีมีผล 

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

โครงการจัดการกองทุนรวมและ

ส่วนข้อผูกพันให้เป�นไปตาม

ประกาศท่ี สน.29/2564 เรื่อง 

รายละเอียดของโครงการจัดการ

กองทุนรวม 

เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการและเพื่อลดการเป�ดเผยรายละเอียดที่ซ้ำซ้อน 
ในบางหัวข้อลง 
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ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)                                                                                       ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 

 

กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 

KWI DRAGON 176,627,787.33 14.8299 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ต้ังแต่วันท่ีจัดต้ังกองทุน 

 
 

ชื่อกองทุน/ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อป� 

ต้ังแต่ต้นป� 3 เดือน 6 เดือน 1 ป� 3 ป� 5 ป� 10 ป� 
ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 

(1 มิ.ย. 50) 

KWI DRAGON -16.87 -7.85 -23.71 -33.06 2.63 2.44 5.50 2.66 

เกณฑ์มาตรฐาน* -19.33 -8.06 -24.72 -34.34 3.27 2.93 5.34 2.75 

Standard Deviation 
ของกองทุน 

36.57 43.46 34.13 30.59 25.36 22.89 19.68 21.55 

Standard Deviation 
ของเกณฑ์มาตรฐาน 

37.22 44.19 35.00 30.01 25.71 23.41 19.89 21.70  

ท่ีมา : Morningstar 

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

* ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป�นสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน โดยกองทุน 

ได้เปลี่ยนมาใช้เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวตั้งแต่วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 เป�นต้นไป  

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม 

บริษัทจัดการลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและ 

อาจได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานใน

อนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน   

 

               KWI DRAGON 
               Benchmark* 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(Fund's direct expenses) 

 จำนวนเงิน  

(พันบาท) 

 ร้อยละของมูลค่า  

ทรัพย์สินสุทธ ิ

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)  3,582.16 1.6061 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)  71.37 0.0320 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)  118.95 0.0533 

 ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee)      ไม่ม ี ไม่ม ี

 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs) - - 

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ 

• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 

- 

- 

 

- 

- 

ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee) 50.76 0.0228 

ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร 8.71 0.0039 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 0.20 0.0001 

ค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์ (Securities Transfer fee) 0.10  0.0000 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด ** 3,832.25 1.7182 

*   ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

** ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 

(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

- ไม่มี - 

หมายเหตุ : กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุน

ของผู้ลงทุน 

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกผล 

หรือผลประโยชน์ท่ัวไปท่ีเกิดจากการลงทุน 

- กองทุนน้ีไม่มีการรับค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ดอกผลหรือผลประโยชน์ท่ัวไปท่ีเกิดจากการลงทุน - 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 

ชื่อหลักทรัพย์ จำนวนหน่วย 

(พันหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 

(พันบาท) 

ร้อยละของ 

NAV 

พันธบัตร ต๋ัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย       

พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย       

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 13/91/65 1,000.00 999.61 0.57 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 19/91/65 1,000.00 999.13 0.57 

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

ท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน 

      

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน       

Manulife Global Fund – Dragon Growth Fund (Class AA) 3,621.75 165,044.81 93.44 

เงินฝากออมทรัพย์    

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  9,718.51 5.50 

สินทรัพย์อ่ืน และหนีส้ินอ่ืน    

สินทรัพย์อ่ืน  195.88 0.11 

หนี้สินอ่ืน  330.15 0.19 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ  176,627.79 100.00 
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท) 

%NAV 

(ก)  ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

พันธบัตร หรือตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพ่ือการฟ��นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

หรือกระทรวงการคลัง เป�นผู้ออก ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน  

1,998,732.29 1.13 

(ข)  ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป�น 

ผู้ออก ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้ประกัน  

              -  - 

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

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน  

- - 

(ง)  ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีไดร้ับการจดัอันดับความน่าเช่ือถือในระดับท่ีต่ำกว่า investment 

grade หรือไม่มี rating เป�นผู้ออก ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน  

- - 

สัดส่วนสูงสดุ (Upper Limit) ท่ีบริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง)   15 %    NAV 

 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก  

หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้เป�นรายตัว 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 

ประเภท ผู้ออก ผู้ค้ำประกัน/ 

ผู้รับรอง/ 

ผู้สลักหลัง 

วันครบอาย ุ อันดับความ 

น่าเชื่อถือ 

 

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่าตาม 

ราคาตลาด 

(บาท) 

พันธบัตร        

CB22630A  ธนาคารแห่งประเทศไทย  30 ม.ิย. 65  1,000,000.0000 999,606.87 

CB22811A ธนาคารแห่งประเทศไทย  11 ส.ค. 65  1,000,000.0000 999,125.42 

เงินฝากในธนาคาร

พาณิชย์ 

 

 

  

 

  

 
 

BAY-SAVING-THB  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด 

(มหาชน) 

(บ/ช เพ่ือการดำเนินงาน) 

    

 

9,722,106.96 

รวม 11,720,839.25 
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รายงานชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน (ข้อมลู ณ 31 พฤษภาคม 2565) 
 

1. รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้ 

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน 

-ไม่ม-ี 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี ่ยวข้องกับกองทุนได้ที ่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของ 

บริษัทจัดการท่ี www.kwiam.com 

 
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

-ไม่ม-ี 

 
รายงานการลงทุนท่ีไม่เป�นไปตามนโยบายการลงทุน 

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหน่ึงไม่เป�นไปตามนโยบาย

การลงทุน 

 
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

-ไม่ม-ี 

 
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

 
ชื่อ - นามสกุล ขอบเขตหน้าท่ี วันท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 

นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ ์ บริหารทีมงานสายงานการลงทุน 17 สิงหาคม 2563 

นายอุ่นฮ้ง แซ่ลิ้ม ผู้จัดการกองทุนตราสารหน้ี 21 มิถุนายน 2564 

นางสาวภัทรวรรณ ตรติานิภากุล ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน 16 กันยายน 2564 

นายวงศกร เหมพันธ์ ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน 28 มีนาคม 2565 

 

ลำดับท่ี ชื่อ - นามสกุล 

1. นายแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน 

2. นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ ์

3. นายจีซู หลิว 

4. นางสาวชัชฎดา เอกะหติานนท์ 

5. นายสุวัฒน์ ภักดีพัฒนพณิช 

6. นางสาวปานรดา โกจารย์ศร ี

7. นายจิรศักดิ์ กีรตไิพบูลย ์

8. นายอุ่นฮ้ง แซ่ลิ้ม 

9. นางสาวภัทรวรรณ ตรติานิภากุล 

10. นายวงศกร เหมพันธ์ (เริม่ปฏิบัติหน้าท่ีในวันท่ี 28 มีนาคม 2565) 

http://www.kwiam.com/
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ข้อมูลกองทุนหลกั 
 

 
ชื่อกองทุนหลัก Bloomberg Ticker ISIN Code 

Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund (Class AA - USD) MADRGRA:LX LU1328277881 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund (Class AA - USD) 

 

 

 
 
‡ Annualised for periods over one year with net income & dividends reinvested 
* The Offer to Bid performance includes the effect of an assumed current maximum front end load, which the investor might or might not pay. NAV to NAV figures 

reflect the Fund’s investment performance. 

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund (Class AA - USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Figures may not sum to 100 due to rounding. 

 

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

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

 

“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 

มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้” 

 

 

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


   กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ 

   งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดง

การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ ณ วนัท่ี 

31 พฤษภาคม 2565 ผลการดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีว่าดว้ยการบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามท่ีสมาคมบริษทัจดัการ

ลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนตามขอ้กาํหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้

ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

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 ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดรั้บจนถึงวนัท่ี

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุน

ตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง

- ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารกองทุนในเร่ืองต่าง ๆ ที่สําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในหาก

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

บริษทั เอส พี  ออดิท จาํกดั

( นายเกียรติศกัด์ิ วานิชยห์านนท ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 8 สิงหาคม 2565 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 167,043,546.81       294,812,944.15       

เงินฝากธนาคาร 9,718,511.80           12,777,979.75         

ลูกหนี�

จากดอกเบี�ย 3,055.89                   292.85                     

จากการขายหน่วยลงทุน 57,093.55                 31,527.04                

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกัคา้งรับ 135,730.33               253,232.72              

รวมสินทรัพย์ 176,957,938.38       307,875,976.51       

หนี� สิน

เจา้หนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 54,336.11                 7,946,731.75           

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 269,751.22               559,768.21              

หนี� สินอื�น 6,063.72                   12,201.99                

รวมหนี� สิน 330,151.05               8,518,701.95           

สินทรัพยสุ์ทธิ 176,627,787.33       299,357,274.56       

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 119,102,060.93       135,159,398.18       

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 147,841,012.18       166,950,185.69       

ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน (90,315,285.78)        (2,752,309.31)          

สินทรัพยสุ์ทธิ 176,627,787.33       299,357,274.56       

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 14.8299                    22.1484                   

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมด ณ วนัสิ�นปี (หน่วย) 11,910,206.0935     13,515,939.8181     

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2565

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

วันครบ อตัรา มูลค่าที�ตราไว้/ ร้อยละของ

กาํหนด ดอกเบี�ย จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

 (%) (บาท)

พนัธบัตร

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

CB22630A 30 มิ.ย. 65 - 1,000,000.00 999,606.87           0.60                       

CB22811A 11 ส.ค. 65 - 1,000,000.00 999,125.42           0.60                       

รวมพนัธบัตร 1,998,732.29        1.20                       

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ

Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund (Class AA) 3,621,745.4030    165,044,814.52    98.80                     

รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ 165,044,814.52    98.80                     

รวมเงินลงทุน 167,043,546.81    100.00                   

กองทุนเปิด เคดับบลวิไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2565

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 22



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

วันครบ อตัรา มูลค่าที�ตราไว้/ ร้อยละของ

กาํหนด ดอกเบี�ย จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

 (%) (บาท)

พนัธบัตร

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

CB21610A 10 มิ.ย. 64 - 2,000,000.00 1,999,768.25        0.67                       

CB21701B 1 ก.ค. 64 - 5,000,000.00 4,998,746.89        1.70                       

CB21708B 8 ก.ค. 64 - 5,000,000.00 4,998,606.55        1.70                       

CB21715A 15 ก.ค. 64 - 5,000,000.00 4,998,237.61        1.70                       

รวมพนัธบัตร 16,995,359.30      5.77                       

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ

Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund (Class AA) 2,156,326.5460   277,817,584.85    94.23                     

รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ 277,817,584.85    94.23                     

รวมเงินลงทุน 294,812,944.15    100.00                   

กองทุนเปิด เคดับบลวิไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2564

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 23



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดด้อกเบี�ย 33,570.83               62,251.14               

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั 6 2,681,470.43          3,313,019.84          

รวมรายได้ 2,715,041.26          3,375,270.98          

ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4 3,582,155.02          4,624,374.08          

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 71,369.78               117,818.48             

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 118,949.50             147,273.02             

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 50,759.46               121,117.47             

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 9,010.38                 9,410.42                 

รวมค่าใชจ่้าย 3,832,244.14          5,019,993.47          

ขาดทุนสุทธิ (1,117,202.88)         (1,644,722.49)         

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน (86,406,415.35)       99,500,557.57        

รายการขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (38,075.00)              - 

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน (86,444,490.35)       99,500,557.57        

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนหกัภาษีเงินได้ (87,561,693.23) 97,855,835.08

หกั : ภาษีเงินได้ (1,283.24)                (280.47)                   

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ (87,562,976.47) 97,855,554.61

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 พฤษภาคม 2565

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�              24



(หน่วย : บาท)

2565 2564

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การดาํเนินงาน (87,562,976.47)       97,855,554.61        

การเพิ�มขึ�นของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 25,079,206.11        96,265,785.87        

การลดลงของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (60,245,716.87)       (170,095,218.96)     

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (122,729,487.23)     24,026,121.52        

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 299,357,274.56      275,331,153.04      

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายปี 176,627,787.33      299,357,274.56      

(หน่วย : หน่วย)

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 13,515,939.8181    17,876,282.7750    

บวก :  หน่วยลงทุนที�ขายในระหวา่งปี 1,314,969.1744      4,711,054.1578      

หกั   :  หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหวา่งปี (2,920,702.8990)     (9,071,397.1147)     

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 11,910,206.0935    13,515,939.8181    

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 พฤษภาคม 2565

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�              25
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กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 

 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ 

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2550 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 200 

ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) 

เป็นผูจ้ดัการกองทนุ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุน (เดิมธนาคารซิต้ี แบงก ์เอน็เอ เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564) 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุน

ในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยลงทุนในกองทุน Manulife Global Fund - 

Dragon Growth Fund (Class AA) (กองทุนหลกั) โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัดงักล่าวขา้งตน้โดย

เฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน  

ขอ้มูลท่ีสาํคญัของกองทุนหลกัมีดงัต่อไปน้ี  

ช่ือกองทุนหลกั :  Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund (Share Class AA) 

สถานท่ีจดทะเบียน :  ประเทศลกัเซมเบิร์ก 

สกุลเงิน :  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

บริษทัจดัการ  :  Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited 

นโยบายการลงทุน :  กองทุนมีเป้าหมายท่ีจะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยพอร์ตการลงทนุจะยึดหลกัการกระจาย

การลงทุนอยา่งน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิในตราสารทุนและหลกัทรัพยท่ี์อา้งอิงกบั

ตราสารทุนของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง และ/หรือตลาดหลกัทรัพย ์GEM 

(Growth Enterprise Market) และ/หรือบริษทัท่ีไม่ไดจ้ดัตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์ด

ตลาดหลกัทรัพยห์น่ึงในฮ่องกง ซ่ึงอาจเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์ด ๆ  

ท่ีอยู่ในเขตอาํนาจอ่ืนก็ได ้แต่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีสําคญัในฮ่องกง และ/หรือประเทศจีน 

โดยตราสารทุนและหลกัทรัพยท่ี์อา้งอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิและ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของหลกัทรัพยห์รือ

ทรัพยสิ์นตามความเหมาะสมสาํหรับสภาวะการณ์ของแต่ละขณะขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
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เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564 สํานักงาน ก.ล.ต. ไดเ้ห็นชอบให้แกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเก่ียวกบั เปล่ียนช่ือโครงการจดัการ

กองทุนรวม จากเดิมช่ือ “กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ” เป็น “กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ ดรากอน โกรท 

เอฟไอเอฟ” โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหาคม 2564 

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีว่าดว้ยการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามท่ี

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

บญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้าํหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้

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 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 บริษทัท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูถื้อหน่วยลงทุน

และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และกองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการท่ีสําคญัดงักล่าว

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จาํกดั     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,582,155.02 4,624,374.08 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
    

Manulife Investment Management   

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั - 2,771,277.03 ตามท่ีระบใุนสัญญา 
    

Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund (Class AA)   

ซ้ือเงินลงทุน - 43,023,352.49 ตามราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน - 125,191,343.00 ตามราคาตลาด 
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ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 207,457.44 415,925.37 
   

5. ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

ซ้ือเงินลงทนุ 313,250,961.30 84,624,335.79 

ขายเงินลงทุน 354,638,959.15 163,213,467.55 

6. รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั คือ ส่วนลดค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนหลกัในต่างประเทศท่ีกองทุน

ลงทุนในอตัราท่ีตกลงกนั โดยกองทุนจะไดรั้บจากบริษทัจดัการของกองทุนหลกัดงักล่าวเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน 

7. การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

7.1 การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม

และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

กองทุนวดัมูลค่ายติุธรรมโดยแบ่งตามลาํดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และตามระดบัความสําคญัของขอ้มูลท่ี

ใชว้ดัมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์หรือหน้ีสินอย่าง

เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดับท่ี 2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
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ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย ์     

หน่วยลงทนุ - 165,044,814.52 - 165,044,814.52 

ตราสารหน้ี - 1,998,732.29 - 1,998,732.29 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย ์     

หน่วยลงทนุ - 277,817,584.85 - 277,817,584.85 

ตราสารหน้ี - 16,995,359.30 - 16,995,359.30 

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับคาํนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 

ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ย 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีคาํนวณโดยใช้อตัราผลตอบแทน ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของรอบ

ระยะเวลารายงานท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี ซ่ึงมีอายุครบกาํหนดภายใน 90 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีลงทุนและไม่มี

เง่ือนไขการต่ออาย ุคาํนวณโดยใชวิ้ธีราคาทุนตดัจาํหน่ายในการกาํหนดมูลคา่ยติุธรรมของตราสารหน้ี เม่ือมูลค่า

ยติุธรรมของตราสารหน้ีนั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตดัจาํหน่ายอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

ในระหว่างปีปัจจบุนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

7.2 ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้น

เคร่ืองมือทางการเงินได ้กองทุนมีความเส่ียงดา้นการให้เครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยท์างการเงิน อย่างไรก็ตาม 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการ

เก็บหน้ี 
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7.3 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผล

กระทบต่อมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะส้ันและมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย   

 ปรับขึ้นลง ไม่มี  

 ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - 167,043,546.81 167,043,546.81 

เงินฝากธนาคาร 9,716,511.80 2,000.00 9,718,511.80 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - 3,055.89 3,055.89 

ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน - 57,093.55 57,093.55 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุน 

ในกองทนุหลกัคา้งรับ - 135,730.33 135,730.33 

หน้ีสินทางการเงิน    

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - 54,336.11 54,336.11 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - 269,751.22 269,751.22 
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ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย   

 ปรับขึ้นลง ไม่มี  

 ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - 294,812,944.15 294,812,944.15 

เงินฝากธนาคาร 12,777,979.75 - 12,777,979.75 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - 292.85 292.85 

ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน - 31,527.04 31,527.04 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุน 

ในกองทนุหลกัคา้งรับ - 253,232.72 253,232.72 

หน้ีสินทางการเงิน    

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - 7,946,731.75 7,946,731.75 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - 559,768.21 559,768.21 

7.4 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ซ่ึงอาจจะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

  (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

รายการ  2565 2564 

เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม)  4,827,424.45 8,889,024.92 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทนุหลกัคา้งรับ 3,970.00 8,102.41 
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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 

ตราสารหน้ีท่ีกระทรวงการคลงัเป็นผูอ้อกหรือรับรอง รับอาวลั ค ํ้าประกนัทั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย หรือพิจารณาลงทุน

ในตราสารหน้ีของบริษทัเอกชนท่ีผา่นการพิจารณาคดัเลือก เช่น ทาํการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษทั รวมถึง

การกาํหนดนโยบายการลงทุนตลอดจนกาํหนดวงเงินในการลงทุนเพ่ือลดความเส่ียงจากการลงทุน 

8. ภาระผกูพนั 

กองทุนมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
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9. การจดัประเภทรายการใหม่ 

รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ซ่ึงสามารถสรุป

ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 ตามท่ี    ตามท่ี 

 รายงานไวเ้ดิม  จดัประเภทใหม่  รายงานใหม่ 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564     

รายไดด้อกเบ้ีย 1,239.22  61,011.92  62,251.14 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ -  121,117.47  121,117.47 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 130,527.89  (121,117.47)  9,410.42 

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทนุ -  99,500,557.57  99,500,557.57 

รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 47,856,064.47  (47,856,064.47)  - 

รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทนุ 54,898,347.00  (54,898,347.00)  - 

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากอตัราแลกเปล่ียน (7,071,256.33)  7,071,256.33  - 

รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากอตัราแลกเปล่ียน 3,878,414.35  (3,878,414.35)  - 

10. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2565 
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