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สาส์นจากบริษัทจัดการ 
 
เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานประจำป�ของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป 

เอฟไอเอฟ (KWI EE EURO) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์ 

สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมท้ังสิ้น 4,069,948,538.37 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 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีให้ความไว้วางใจเราเป�นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวัง

และรอบคอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดท่ีจะเกิดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ท้ังน้ี บริษัทยังคงมุ่งมั่นท่ีจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพ   

การขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด 

 

 

 
 

กรุงเทพฯ : ธันวาคม 2565 



 

2 

ภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม้ตลาด 
 
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ (KWI EE EURO) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนเฉลีย่ตอ่ป�ย้อนหลัง 1 ป� 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 เทียบกับช่วงเวลาในรอบป�บัญชีก่อนหน้า ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ดังน้ี 

 30 ก.ย. 65 30 ก.ย. 64 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าหน่วยลงทุน  
(บาท) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าหน่วยลงทุน  
(บาท) 

 33.90 3.3049 24.34 7.9640 

ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) 1 ต.ค. – 30 ก.ย. 65 1 ต.ค. – 30 ก.ย. 64 

KWI EE EURO -45.51% 60.71% 

เกณฑ์มาตรฐาน* -48.05% 64.11% 

(*กองทุนเปล่ียนเกณฑ์มาตรฐานจากเดิม เป�น ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณผลตอบแทน

เป�นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน ต้ังแต่วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 เป�นต้นไป) 

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 กองทุนหลัก (MGF-Emerging Eastern Europe Fund) ให้น้ำหนักการลงทุนในประเทศสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

โปแลนด์ 24.58% คาซัคสถาน 19.81% และกรีซ 11.99% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มการเงิน (Financials) 

37.56% กลุ่มพลังงาน (Energy) 17.16% กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials) 14.98% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

8.14% และกลุ่มการแพทย์ (Healthcare) 4.90%  

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลกั ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 

ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมาสิ้นสุด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 กองทุนหลักให้ผลตอบแทนลดลงในอัตรา 62.0% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของ

กองทุนหลักซึ่งให้ผลตอบแทนลดลงในอัตรา 77.4% ในช่วงเวลาดังกล่าว ท้ังน้ี สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนท่ียืดเยื้อได้เริ่ม

ก่อตัวข้ึน ผู้จัดการการกองทุนหลักจึงได้ลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับกองทุนหลักโดยขายเงินลงทุนในรัสเซียสว่นใหญ่ออกไป ก่อนท่ีจะมีการห้าม

ซื้อขายหลักทรัพย์ของรัสเซียท้ังหมดท้ังในส่วนซื้อขายภายในประเทศและในตลาดหลักทรัพย์ท่ัวโลก โดยสัดส่วนของเงินลงทุนในรัสเซียของ

กองทุนหลักลดลงจาก 50% เหลือเพียง 4% ในช่วงท่ีห้ามซื้อขายหุ้นของรัสเซีย 

ภาวะตลาดโดยรวมและกลยุทธ์การลงทุนในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา 

สถานการณ์ในรัสเซีย-ยูเครนส่งผลกระทบไปท่ัวทุกภูมิภาค อีกท้ังมีผลกระทบอย่างรุนแรงในเชิงลบต่อการลงทุนอ่ืน ๆ โดยส่วนใหญ่ของกองทุนหลัก 

อย่างไรก็ดี การรับมืออย่างรวดเร็วต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนของผู้จัดการกองทุนหลักช่วยให้กองทุนหลักยังคงสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับ    

นักลงทุน ซึ่งทำให้กองทุนหลักมีความโดดเด่นแตกต่างไปจากกองทุนอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกัน เงินท่ีได้รับจากการขายหุ้นของรัสเซียถูกนำไป

ลงทุนต่อในหุ้นหลายตัวในภูมิภาคต่าง ๆ นอกจากน้ี ยังได้มีการปรับสัดสว่นการลงทุนของหลักทรัพย์ตัวอ่ืน ๆ ในพอร์ตการลงทุน เพ่ือสะท้อนถึง

การเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ และผลกระทบของภาวะเหล่าน้ีท่ีมีต่อบริษัทบางแห่งท่ีกองทุนหลัก

ลงทุน  

เกือบทุกประเทศท่ัวโลกต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การรุกรานยูเครนของรัสซัย แต่ประเทศท่ีมีแหล่งท่ีตั้งอยู่ใกล้กับยูเครนจะได้รับ

ผลกระทบมากกว่าประเทศอ่ืน ๆ ผลกระทบในระยะสั้นท่ีประเทศในยุโรปกลางได้รับคือการพุ่งสูงข้ึนของราคาพลังงานและภาวะเงินเฟ้อท่ีถีบตัว

สูงข้ึนตามมา ท้ังน้ี ในประเทศคาซัคสถาน สินทรัพย์ต่าง ๆ ของคาซัคสถานได้รับผลกระทบท่ีรุนแรงมากท่ีสุดในแง่ของส่วนชดเชยความเสี่ยง

จากการลงทุนในหุ้นสามัญ (Equity Risk Premium) และการลงทุนภายในประเทศ (Country Risk Premium) ส่วนประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรป

ตะวันออกก็ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากราคาพลังงานและภาวะเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึนเช่นกัน เช่นเดียวกันกับประเทศในยุโรปตะวันตกท่ีใช้

ความพยายามในการต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือแก้ไขป�ญหาเหล่าน้ีมากกว่า และแข่งขันกันเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าพลังงานท่ีมีอยู่อย่างขาดแคลน 
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แนวโน้มของตลาดและกลยุทธ์การลงทุนในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า 

แม้จะยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าสงครามจะสิ้นสุดลงในวันใด หรือเรื่องท่ีอาจสำคัญมากกว่าน้ันคือ เมื่อใดท่ีประเทศในซีกโลกตะวันตกจะเริ่ม

เปลี่ยนแปลงท่าทีท่ีมีต่อสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครน แต่ผู้จัดการกองทุนหลักยังคงมีแนวคิดเก่ียวกับการลงทุนท่ีน่าสนใจอีกมากมาย 

ยกตัวอย่างเช่น ผู้จัดการกองทุนหลักเช่ือว่า คาซัคสถานเป�นประเทศท่ีตกอยู่ในสภาวะเสียเปรยีบด้านภูมิประเทศ และได้เปลี่ยนแปลงนโยบาย

ด้านความสัมพันธ์ทางการเมืองท่ีมีกับรัสเซียอย่างมีนัยสำคัญมาตลอดป�ท่ีผ่านมา จนถึงข้ันท่ีจะถอนตัวออกจากการเป�นสมาชิกของกลุ่มพันธมิตร

ทางการทหารในเอเชียกลางซึ่งมีฐานะเทียบเท่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO เมื่อเร็ว ๆ น้ี ซึ่งความพยายามของคาซัคสถาน

ในการขยายขอบเขตของประเทศคู่ค้าและลดความสัมพันธ์ท่ีมีกับรัสเซียดังกล่าวยังไม่ได้ส่งผลต่อการลงทุนในตลาด ในขณะเดียวกัน กรซีก็เป�น

อีกประเทศหน่ึงท่ีเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในด้านการปรับโครงสร้างหน้ีในช่วงสองถึงสามป�ท่ีผ่านมา ซึ่งผู้ลงทุนในตลาดได้

มองข้ามความสำคัญของเรื่องดังกล่าวเช่นกัน ป�จจุบันน้ีกรีซเป�นประเทศท่ีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรวดเร็วท่ีสุดในยุโรป โดยมีการ

เติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสูงกว่าช่วงก่อนหน้าท่ีจะเกิดวิกฤติการณ์การระบาดของ Covid-19 อีกท้ังยังมีโครงสร้างหน้ี (Debt 

Profile) ท่ีแข็งแกร่งเป�นท่ีอิจฉาของประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรป ตลาดยังไม่ได้ซึมซับถึงผลดีจากการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีเช่นกัน 

ย้อนกลับมาท่ีประเทศในยุโรปกลาง แรงต้านทางเศรษฐกิจ (Headwinds) ในระยะสั้นท่ีเก่ียวข้องกับราคาพลังงานยังคงมีอยู่ในช่วงท่ีเกิดการ    

สู้รบหรือมีความขัดแย้งระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เป�นท่ีชัดเจนอย่างยิ่งว่า ในป�จจุบัน ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกเป�นพ้ืนท่ีกันชน 

(Buffer Zone) ระหว่าง NATO กับรัสเซีย ดังน้ัน แต่ละประเทศในภูมิภาคเหล่าน้ีจึงต้องได้รับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจเพ่ือปกป้องมิให้ต้อง

ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัสเซีย ท้ังน้ี คาดว่าในระยะปานกลางถึงระยะยาว อาจจะมีเงินลงทุนจำนวนมากไหลเข้าสู่ภูมิภาคน้ี ซึ่งจะทำให้เกิดผล

ทวีคูณต่อระบบเศรษฐกิจ (Multiplier Effects) ตามปกติ และมีผลกระทบต่อบริษัทต่าง ๆ ท่ีกองทุนหลักลงทุน  
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ข้อมูลกองทุน 
 
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ (KWI EE EURO) 

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Manulife Global Fund - Emerging Eastern Europe Fund (Share Class AA) บริหารจัดการโดย Fiera 

Capital (UK) Limited ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สำหรับการลงทุนในส่วน 

ท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ท้ังในและต่างประเทศ 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก Manulife Global Fund - Emerging Eastern Europe Fund (Share Class AA) 

กองทุนมีเป้าหมายท่ีจะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ท่ีอ้างอิงกับตราสารทุนซึ่งมีการจดทะเบียนและ

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในแถบยุโรปตอนกลางและตะวันออก โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดในประเทศเหล่าน้ี ออสเตรีย บัลแกเรีย 

โครเอเชีย สาธารณรัฐเชค เอสโทเนีย กรีซ ฮังการี ลัตเวีย ลิธัวเนีย โปแลนด์ โรมาเนีย รัสเซีย สาธารณรัฐสโลวัค สโลเวเนีย และตุรกี โดยตราสารทุน

และหลักทรัพย์ท่ีอ้างอิงกับตราสารทุนน้ันรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง  

นโยบายการจ่ายป�นผล ไม่จ่ายเงินป�นผล  แต่จะนำกำไรท่ีได้ไปลงทุนต่อ เพ่ือให้เกิดรายได้สงูข้ึน 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

นายทะเบียนกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
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แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำเตือนท่ีควรทราบ 

 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงของกลุ่มประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือข้อจำกัดอ่ืน ๆ เก่ียวกับการลงทุนซึ่งอาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีกองทุนพิจารณาลงทุนได ้

 กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศแถบยุโรปตอนกลางและตะวันออก เช่น รัสเซีย ตุรกีและโปแลนด์ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณา

กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การป้องกันความเสี่ยง FX บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

ต่ำ สูง 

ท้ังหมด/เกือบท้ังหมด 



 

6 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบป�บัญชี 
 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 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) เพ่ิมเติมเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง 
ของกองทุนรวม กรณี ท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง 
ผิดนัดชำระหน้ีฯ (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้ว (suspension of dealings) 

(2) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย  
ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

(3) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ให้สอดคล้องกับการย้าย
ประกาศดังกล่าวไปยังประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และปรับข้อความ
ในหัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

(4) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องวิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน กรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหน้ี  

(5) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องการดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยให้แจ้งเลิกกองทุนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทาง 
ใด ๆ ท่ีมีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

 

เพ่ิมเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องของกองทุนรวม 
ตามประกาศท่ี ทน. 49/2564  

เพ่ิมรายละเอียดในโครงการข้อ 9. “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของ
กองทุนรวม” ดังต่อไปน้ี 

 ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป�นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกำหนด 
(Liquidity Fee) 

 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สิน
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 

เพ่ือให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการและเพ่ือลดการเป�ดเผยรายละเอียดท่ีซ้ำซ้อนใน
บางหัวข้อลง 
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ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)                                                                                            ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
 

 
 

กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 

KWI EE EURO 33,895,238.86 3.3049 
  

 กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ต้ังแต่วันท่ีจัดต้ังกองทุน 

 
 

ชื่อกองทุน/  

เกณฑ์มาตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อป� 

ต้ังแต่ 

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

ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 

(25 ต.ค. 50) 

KWI EE EURO -54.25 -0.72 -16.65 -45.51 -11.48 -8.13 -4.22 -4.99 

เกณฑ์มาตรฐาน*  -57.38 -1.43 -17.51 -48.05 -12.37 -8.64 -4.30 -5.11 

Standard Deviation 

ของกองทุน 
3.17 1.38 1.44 44.52 33.17 27.39 23.75 28.13 

Standard Deviation 

ของเกณฑ์มาตรฐาน 
3.28 1.35 1.44 46.12 34.12 28.32 24.39 28.79 

ท่ีมา : Morningstar 

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

*ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป�นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน โดยกองทุน

ได้เปลี่ยนมาใช้เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวตั้งแต่วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 เป�นต้นไป 

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม 

บริษัทจัดการลงทุน 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข 

ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำ

ให้เกิดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและอาจได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

 

 

                   KWI EE EURO 
                   Benchmark^ 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  
 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม*  จำนวนเงิน   ร้อยละของมูลค่า  

 (Fund's direct expenses)   (พันบาท)   ทรัพย์สินสุทธิ  

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)  448.74 1.4184 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)  10.16 0.0321 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)  20.32 0.0642 

 ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee)  ไม่ม ี ไม่ม ี

 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)     ไม่ม ี ไม่ม ี

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ 

• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 

- 

- 

 

- 

- 

ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)  46.00 0.1454 

ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร 9.46 0.0299 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด** 534.68 1.6900 

*   ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

** ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 

- ไม่มี - 

 

หมายเหตุ : กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือ ไถ่ถอนหน่วยลงทุน

ของผู้ลงทุน 

 

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกผล 

หรือผลประโยชน์ท่ัวไปท่ีเกิดจากการลงทุน 
 

- กองทุนน้ีไม่มีการรับค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ดอกผลหรือผลประโยชน์ท่ัวไปท่ีเกิดจากการลงทุน - 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ชื่อหลักทรัพย์ 
จำนวนหน่วย 

(พันหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 

(พันบาท) 

ร้อยละของ 

NAV 
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

ท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน 

      

     ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน       

          Manulife Global Fund - Emerging Eastern Europe (Class AA) 1,130.29 30,988.50 91.43 

เงินฝากออมทรัพย์       

          ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   3,414.00 10.07 

สินทรัพย์อ่ืน และหนีส้ินอ่ืน       

     สินทรัพย์อ่ืน   35.76 0.10 

     หนี้สินอ่ืน   543.02 1.60 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
 

33,895.24 100.00 
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รายงานชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน (ข้อมลู ณ 30 กันยายน 2565) 
 

 

1.  รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

2.  ข้อมูลการทำธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน 
 

- ไม่ม ี- 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรงหรือท่ีเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการท่ี www.kwiam.com  

 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 

- ไม่ม ี– 
 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป�นไปตามนโยบายการลงทุน 
 

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหน่ึงไมเ่ป�นไปตามนโยบาย

การลงทุน 
 

รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
 

- ไม่ม ี- 

 

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. นายสุวัฒน์ ภักดีพัฒนพณิช 

6. นางสาวปานรดา โกจารย์ศร ี

7. นางสาวภัทรวรรณ ตรติานิภากุล 

8. นายวงศกร เหมพันธ์  

http://www.kwiam.com/
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ข้อมูลกองทุนหลกั 
 

 
ชื่อกองทุนหลัก Bloomberg Code ISIN Code 

Manulife Global Fund - Emerging Eastern Europe Fund (Class AA - USD) MANEMAA:LX LU0196876865 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Manulife Global Fund - Emerging Eastern Europe Fund (Class AA - USD) 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund - Emerging Eastern Europe Fund (Class AA - USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

~ Due to rounding, the total may not be equal to 100%.  

ท่ีมา : ข้อมูลจาก Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป�นป�จจุบันได้ท่ี 

http://www.manulifeglobalfund.com/Fund-Information   
 
“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศมี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้” 

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


   กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ อิเมอร์จ้ิง อีสเทอร์น ยโุรป เอฟไอเอฟ 

   งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 30,988,504.67       23,053,218.18       

เงินฝากธนาคาร 3,413,999.97          1,320,249.99          

ลูกหนี�

จากดอกเบี�ย 433.65                    281.28                    

จากการขายหน่วยลงทุน 2,955.69                 14,778.31               

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกัคา้งรับ 32,366.52               21,783.23               

รวมสินทรัพย์ 34,438,260.50       24,410,310.99       

หนี� สิน

เจา้หนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 452,114.75             - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 89,556.43               74,473.70               

หนี� สินอื�น 1,350.46                 819.92                    

รวมหนี� สิน 543,021.64             75,293.62               

สินทรัพยสุ์ทธิ 33,895,238.86       24,335,017.37       

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 102,558,771.54     30,555,955.83       

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 316,384,158.29     358,029,719.27     

ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน (385,047,690.97)    (364,250,657.73)    

สินทรัพยสุ์ทธิ 33,895,238.86       24,335,017.37       

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 3.3049                    7.9640                    

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมด ณ วนัสิ�นปี (หน่วย) 10,255,877.1539   3,055,595.5835     

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ อเิมอร์จิ�ง อสีเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2565
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ

จาํนวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(หน่วย) (บาท)

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ

Manulife Global Fund 

- Emerging Eastern Europe Fund (Class AA) 1,130,293.4110   30,988,504.67           100.00              

รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ 30,988,504.67           100.00              

รวมเงนิลงทุน 30,988,504.67                         100.00 

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ อเิมอร์จิ�ง อสีเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2565
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ

จาํนวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(หน่วย) (บาท)

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ

Manulife Global Fund 

- Emerging Eastern Europe Fund (Class AA) 326,232.1280  23,053,218.18             100.00              

รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ 23,053,218.18             100.00              

รวมเงนิลงทุน 23,053,218.18             100.00              

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ อเิมอร์จิ�ง อสีเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2564
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดเ้งินปันผล 4 40,812.88               610,012.47             

รายไดด้อกเบี�ย 1,864.05                 517.00                    

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั 4, 6 331,565.73             238,386.22             

รวมรายได้ 374,242.66             848,915.69             

ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4 448,743.17             327,000.86             

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 10,160.79               8,982.16                 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 20,321.50               14,641.84               

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 46,000.00               46,478.78               

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 9,462.01                 1,156.09                 

รวมค่าใชจ่้าย 534,687.47             398,259.73             

รายได(้ขาดทุน)สุทธิ (160,444.81)            450,655.96             

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน (20,566,979.07)       10,376,479.50        

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (69,329.76)              2,485.28                 

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน (20,636,308.83)       10,378,964.78        

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนหกัภาษีเงินได้ (20,796,753.64) 10,829,620.74

หกั : ภาษีเงินได้ (279.60)                   (77.55)                     

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ (20,797,033.24) 10,829,543.19

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ อเิมอร์จิ�ง อสีเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2565
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(หน่วย : บาท)

2565 2564

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การดาํเนินงาน (20,797,033.24)       10,829,543.19        

การเพิ�มขึ�นของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 44,256,545.24        3,440,001.28          

การลดลงของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (13,899,290.51)       (12,761,007.73)       

การเพิ�มขึ�นของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี 9,560,221.49          1,508,536.74          

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 24,335,017.37        22,826,480.63        

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายปี 33,895,238.86        24,335,017.37        

(หน่วย : หน่วย)

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 3,055,595.5835      4,604,680.5427      

บวก :  หน่วยลงทุนที�ขายในระหวา่งปี 10,595,504.2598    495,825.9931         

หกั   :  หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหวา่งปี (3,395,222.6894)     (2,044,910.9523)     

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 10,255,877.1539    3,055,595.5835      

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ อเิมอร์จิ�ง อสีเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2565
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กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิง้ อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 

 

 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยโุรป เอฟไอเอฟ 

กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ (“กองทุน”) ไดจ้ดทะเบียนกบัสํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2550 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 1,700 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 

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

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

(มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุน

ในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยลงทุนในกองทุน Manulife Global Fund - 

Emerging Eastern Europe Fund (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน share class AA โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกัดงักล่าวขา้งตน้โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน  

ขอ้มูลท่ีสาํคญัของกองทุนหลกัมีดงัต่อไปน้ี  

ช่ือกองทุนหลกั :  Manulife Global Fund - Emerging Eastern Europe Fund (Class AA) 

สถานท่ีจดทะเบียน  :  ประเทศลกัเซมเบิร์ก 

สกุลเงิน :  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

บริษทัจดัการ  :  Fiera Capital (UK) Limited 

นโยบายการลงทุน :  กองทุนมีเป้าหมายท่ีจะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของ

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิในตราสารทุนและหลกัทรัพยท่ี์อา้งอิงกบัตราสารทุนซ่ึงมีการจดทะเบียนและ

ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศในแถบยุโรปตอนกลางและตะวนัออก โดยรวมถึงแต่ไม่

จาํกดัในประเทศเหล่าน้ี ออสเตรีย บลัแกเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเชค เอสโทเนีย กรีซ ฮงัการี 

ลตัเวีย ลิธัวเนีย โปแลนด์ โรมาเนีย รัสเซีย สาธารณรัฐสโลวคั สโลเวเนีย และตุรกี โดยตราสาร

ทุนและหลกัทรัพยท่ี์อา้งอิงกบัตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิและใบสําคญัแสดง

สิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของหลกัทรัพยห์รือ

ทรัพยสิ์นตามความเหมาะสมสาํหรับสภาวะการณ์ของแต่ละขณะขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

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

กองทุนรวม จากเดิมช่ือ “กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยโุรป เอฟไอเอฟ” เป็น “กองทุนเปิด เคดบับลิว

ไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยโุรป เอฟไอเอฟ” โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหาคม 2564 

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 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบ้ีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  

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 30 กนัยายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เคดบับลิวไอ จาํกดั   

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

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 448,743.17 327,000.86 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เคดบับลิวไอ จาํกดั   

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

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 41,712.38 27,618.74 
   

5. ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

ซ้ือเงินลงทนุ 33,290,667.56 21,412,319.37 

ขายเงินลงทุน 4,788,402.00 30,278,277.45 

6. รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั คือ ส่วนลดค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนหลกัในต่างประเทศท่ีกองทุน

ลงทุนในอตัราท่ีตกลงกนั โดยกองทุนจะไดรั้บจากบริษทัจดัการของกองทุนหลกัดงักล่าวเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน 

7. การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

7.1 การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม

และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 
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กองทุนวดัมูลค่ายติุธรรมโดยแบ่งตามลาํดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และตามระดบัความสําคญัของขอ้มูลท่ี

ใชว้ดัมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์หรือหน้ีสินอย่าง

เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดับท่ี 2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย ์     

หน่วยลงทนุ - 30,988,504.67 - 30,988,504.67 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย ์     

หน่วยลงทนุ - 23,053,218.18 - 23,053,218.18 

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับคาํนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 

ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ย 

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 30 กนัยายน 2565 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย   

 ปรับขึ้นลง ไม่มี  

 ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - 30,988,504.67 30,988,504.67 

เงินฝากธนาคาร 3,411,999.97 2,000.00 3,413,999.97 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - 433.65 433.65 

ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน - 2,955.69 2,955.69 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุน 

ในกองทุนหลกัคา้งรับ - 32,366.52 32,366.52 

หน้ีสินทางการเงิน    

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - 452,114.75 452,114.75 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - 89,556.43 89,556.43 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย   

 ปรับขึ้นลง ไม่มี  

 ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - 23,053,218.18 23,053,218.18 

เงินฝากธนาคาร 1,318,249.99 2,000.00 1,320,249.99 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - 281.28 281.28 

ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน - 14,778.31 14,778.31 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุน 

ในกองทุนหลกัคา้งรับ 

 

- 21,783.23 21,783.23 

หน้ีสินทางการเงิน    

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - 74,473.70 74,473.70 

7.4 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ซ่ึงอาจจะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 กองทุนมีบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

  (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

รายการ  2565 2564 

เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม)  817,315.17 680,096.12 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุน 

ในกองทุนหลกัคา้งรับ  853.66 642.63 

 

  



 

 

30 

 

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 

8. ภาระผกูพนั 

กองทุนมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

9. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
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