
  

 

 

 

 

 
 

 

รายงานประจำป� | Annual Report 
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิล้ฟ�นด์ เพื่อการเลีย้งชีพ  

KWI Flexible Retirement Mutual Fund (KWI FLEX RMF) 
 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  

ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

สารบัญ 

 หน้า 

สาสน์จากบริษัทจัดการ .................................................................................................................................................................. 1 

ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด ................................................................................................................................................. 2 

ข้อมูลกองทุน .................................................................................................................................................................................. 4 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบป�บัญช ี............................................................................................................ 5 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน ์............................................................................................................................................................ 7 

ผลการดำเนนิงานของกองทุน ........................................................................................................................................................ 8 

ค่าใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม .............................................................................................................................................. 9 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) ................................................................ 9 

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดที่มิใช่ดอกผล หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทนุ .............................................. 9 

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย ์...................................................................................................................................................... 10 

รายละเอียดการลงทนุ การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพนั ........................................................................................................ 11 

รายงานชื่อบุคคลที่เก่ียวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับกองทุน ............................................................................. 15 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการที่กองทุนใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission) ................................................. 15 

รายงานการลงทนุทีไ่ม่เป�นไปตามนโยบายการลงทุน ................................................................................................................... 15 

รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ............................................................................................................................. 16 

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม .......................................................................................................................................................... 16 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ....................................................................................................................... 17 

 

 



  

1 

สาส์นจากบริษัทจัดการ 
 
เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานประจำป�ของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ ้ลฟ�นด์  
เพ่ือการเลี้ยงชีพ (KWI FLEX RMF) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2565 

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ โดย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 บริษัทมีมูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมท้ังสิ้น 3,960,377,968.37 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 เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพ 

การขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด 

 
 
 
 

กรุงเทพฯ : กุมภาพันธ์ 2566 
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ภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม้ตลาด 
 
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟ�นด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KWI FLEX RMF) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนเฉลี่ยต่อป�ย้อนหลัง 1 ป�  

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

 30 พ.ย. 65 30 พ.ย. 64 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 

(ล้านบาท) 

มูลค่าหน่วยลงทุน  

(บาท) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 

(ล้านบาท) 

มูลค่าหน่วยลงทุน  

(บาท) 

 51.47 22.2064 49.40 21.2911 

ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) 1 ธ.ค. 64 – 30 พ.ย. 65 1 ธ.ค. 63 – 30 พ.ย. 64 

KWI-FLEX RMF 2.95% 6.50% 

เกณฑ์มาตรฐาน* 2.40% 7.18% 

(*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 50 กับดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นร้อยละ 40 และผลตอบแทนรวมของ

ดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (A-ขึ้นไป) อายุ 1-3 ป� ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

ร้อยละ 10) 

ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 กองทุนมีน้ำหนักการลงทุนในตราสารทุนอยู่ที่ร้อยละ 74.30 ตราสารหนี้ร้อยละ 8.89 เงินฝากธนาคารและ

ทรัพย์สินอื ่นร้อยละ 16.81 เทียบกับสัดส่วนในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้า โดยตราสารทุนอยู ่ท่ีร้อยละ 70.55 ตราสารหนี ้ร้อยละ 24.69 

เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอ่ืนร้อยละ 4.76 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2565 

ภาวการณ์ลงทุนของตลาดตราสารหนี้ 

ในช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 ผลตอบแทนพันธบัตรอาย ุ10 ป�ของไทยลงมาท่ีระดับ 1.89% จาก 1.91% และผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอายุ 

2 ป�ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจาก 0.65% เป�น 0.64% จากเดือนก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าระดับดอกเบ้ียนโยบายท่ี 0.5% ส่วนเส้นโค้งผลตอบแทนพันธบัตร

รัฐบาลไทยปรับตัวแบนราบลง ส่วนต่าง 2-10 ป�ลดลงเล็กน้อยจาก 126 bps เป�น 125 bps เนื่องจากผลตอบแทนระยะยาวปรับตัวลดลงตาม

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยส่วนต่าง 2-10 ป�ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงจาก 88 bps เป�น 79bps โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

สหรัฐฯ ระยะสั้นปรับตัวสูงข้ึนตามความคาดหวังต่อนโยบายการเงินท่ีมีแนวโน้มจะปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบายไวและสูงกว่าคาดการณ์เดิมในป� 2565 

ไตรมาสท่ี 2/2565 เส้นโค้งผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวชันข้ึนเลก็น้อย โดยเพ่ิมข้ึนจาก 114 bps เป�น 119 bps เน่ืองจากผลตอบแทน

ระยะยาวปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้นปรับตัวสูงข้ึนตามความคาดหวังต่อนโยบาย

การเงินท่ีมีแนวโน้มปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบายสูงกว่าคาดการณ์เดิม 

ไตรมาสท่ี 3/2565 ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ป�ของไทยเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 3.18% จาก 2.43% ในเดือนกันยายน และผลตอบแทนพันธบัตร

ระยะสั้นอายุ 2 ป�เพ่ิมจาก 1.54% มาท่ี 1.83% ซึ่งสูงกว่าระดับดอกเบ้ียนโยบายท่ี 1.0% ส่วนเส้นโค้งผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวชัน

ขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวมากขึ้น โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้นปรับตัวสูงขึ้นตาม

ความคาดหวังต่อนโยบายการเงินที่มีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสูงกว่าคาดการณ์เดิม และผลตอบแทนระยะยาวปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันจาก

ภาวะกดดันเทขายสินทรัพย์เน่ืองจากความกังวลนโยบายการจัดการเงินเฟ้อของ Fed ท่ีเข้มงวดข้ึน 

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ป�ของไทยลดลงมาที่ระดับ 2.72% จาก 3.19% และผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น 

อายุ 2 ป�ปรับตัวลดลงจาก 1.81% เป�น 1.78% ซึ่งสูงกว่าระดับดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.25% ด้านเส้นโค้งผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัว

แบนราบลง โดยส่วนต่าง 2-10 ป�ลดลงจาก 138 bps  เป�น 94 bps ขณะท่ีเส้นโค้งผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวพลิกคว่ำมากข้ึน 

(inverted yield curve) โดยอัตราผลตอบแทนระยะสั้นกลับสูงกว่าอัตราผลตอบแทนระยะยาว นำไปสู่ความกังวลต่อความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอย

ของสหรัฐฯ ในป� 2566 
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ภาวะเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจไทยอยู่ในทิศทางของการฟ��นตัว โดยมีแรงส่งจากภาคบริการท่ีฟ��นตัวต่อเน่ืองตามจำนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเพ่ิมข้ึน และเครื่องช้ีการ

บริโภคภาคเอกชนปรับดีข้ึนจากการใช้จ่ายในหมวดบริการ ซึ่งสอดคล้องกับความกังวลต่อการแพร่ระบาดของ Omicron ท่ีลดลง ด้านเครื่องช้ีการ

ลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นตามหมวดก่อสร้าง นอกจากน้ี มูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองคำปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับอุปสงค์จากเศรษฐกิจ   

คู่ค้าท่ียังขยายตัวได้ อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัว ส่วนหน่ึงเป�นผลจากการขาดแคลนช้ินส่วนการผลิต ขณะท่ีการใช้จ่ายภาครัฐ

หดตัวจากท้ังรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลาง ส่วนหน่ึงเป�นผลของฐานสูงในป�ก่อนและการทยอยเบิกจ่ายในช่วงก่อนหน้า 

ภาวการณ์ลงทุนในตลาดตราสารทุน 

ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 – มิถุนายน 2565 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มีความผันผวนเคลื่อนไหวป�ดลบสลับบวก  

ซึ่งแกว่งตัวสอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก โดยในสิ้นเดือนมิถุนายน หุ้นไทยมาป�ดที่ระดับ 1,568.33 จุด ปรับตัวลงต่ำกว่า 1,600 จุดอีกครั้ง  

โดย SET Index เคลื่อนไหวในทิศทางขาลงตลอดทั้งเดือน ป�จจัยกดดันมาจากความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงทั่วโลก และการท่ี Fed ปรับข้ึน

อัตราดอกเบ้ียอีก 0.75% โดยมีโอกาสท่ีดอกเบ้ียจะข้ึนแรงไปถึงสิ้นป�น้ี ทำให้มีการคาดการณ์ว่า กนง. จะต้องใช้มาตรการควบคุมอัตราเงินเฟ้อควบคู่ไป

กับการดูแลเศรษฐกิจ เนื่องจากเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจมีจำกัด ส่งผลให้นโยบายการเงินและการคลังเริ่มตึงตัวขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อบางธุรกิจ     

อีกท้ังมาตรการท่ีภาครัฐขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่น-โรงแยกก๊าซ นำส่งกำไรส่วนเกินเพ่ือช่วยบรรเทาราคาน้ำมัน ยิ่งทำให้เกิดแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ 

ขณะท่ีหุ้นท่ีช่วยหนุนตลาดส่วนใหญ่เป�นหุ้นท่ีได้รับอานิสงส์จากการเป�ดประเทศเป�นหลัก แต่ก็ยังไม่สามารถประคองตลาดโดยรวมได้มากนัก  

ไตรมาสที่ 3/2565 SET Index ป�ดที่ระดับ 1,589.51 จุด ณ สิ้นเดือนกันยายน โดยได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจในประเทศที่ฟ��นตัวตามการท่องเที่ยว 

และป�จจัยการเมืองท่ีเริ่มมีความชัดเจนข้ึน แต่ยังคงถูกกดดันจากความกังวลเศรษฐกิจถดถอยท้ังในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในยุโรป รวมท้ังการ

กลับมาพบผู้ติดเช้ือโควิดสายพันธ์ุโอมิครอนเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วจนต้องล็อกดาวน์บางเมืองในจีน อย่างไรก็ตาม ป�จจัยจากต่างประเทศ โดยเฉพาะความ

กังวลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ท่ีสูงเกินคาด ทำให้ Fed ยังคงเดินหน้าปรับข้ึนดอกเบ้ีย รวมถึงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆ ท้ังสงครามรัสเซีย-

ยูเครน/ จีน-ไต้หวัน และคาบสมุทรเกาหลีท่ีสร้างความผันผวนให้กับสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้เงินทุนไหลออกท่ามกลางเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ 16 ป� 

เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 SET Index ปรับตัวเคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดหุ้นโลก โดยป�ดที่ระดับ 1,635.36 จุด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 

ท่ามกลางความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยมากข้ึน ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อยังไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ตลาดยังเช่ือว่า Fed จะยังข้ึน

อัตราดอกเบ้ียแรงต่อไป ด้านภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน SET ในไตรมาสท่ี 3/2565 ไม่ได้โดดเด่นมากนัก ทำกำไรสุทธิรวมกัน

ได้ 2.28 แสนล้านบาท ลดลง 9.1% YoY โดยกลุ่มที่กำไรสุทธิหดตัว คือ พลังงาน ICT การแพทย์ วัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง สื่อ-บันเทิง เกษตร  

ตรงข้ามกับกลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ท่องเท่ียว-โรงแรม ยานยนต ์ท่ีกำไรสุทธิเพ่ิมข้ึน  

ทั้งน้ี ในส่วนของประมาณการกำไรฯ ป� 2565 ของ SET นั้น consensus มีการปรับลดลง 1.3% เช่นเดียวกับจีน เกาหลีใต ้ไต้หวัน และมาเลเซีย 

ที่ปรับลง 2.70%, 2.50%, 2.19% และ 1.42% ตรงข้ามกับอินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟ�ลิปป�นส์ และฮ่องกง ที่ปรับขึ้น 8.45%, 2.72%, 123% และ 

1.10% ตามลำดับ 
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ข้อมูลกองทุน 
 
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบ้ิลฟ�นด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ (KWI FLEX RMF) 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งทุน และหรือเงินฝาก หรือตราสารอื่นตามที่สำนกังานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยในส่วนตราสารแห่งทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนท่ีมีป�จจัยพ้ืนฐาน แนวโน้ม

การเติบโตทางธุรกิจ และประวัติการจ่ายเงินป�นผลดี โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

เพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และเป�นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง (hedging)  

นโยบายการจ่ายป�นผล ไม่จ่ายเงินป�นผล แต่จะนำกำไรท่ีได้ไปลงทุนต่อ เพ่ือให้เกิดรายไดสู้งข้ึน 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
 

นายทะเบียนกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

 

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำเตือนท่ีควรทราบ 

 ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป�นประกัน 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะน้ันจะต้องชำระเงินเพ่ิมและเบ้ียปรับตามประมวลรัษฎากร 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัท

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบป�บัญชี 
 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

เร่ืองท่ีแก้ไข สรุปรายละเอียด วันท่ีมีผล 

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

เพ่ือให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการและเพ่ือลดการเป�ดเผยรายละเอียดท่ีซ้ำซ้อนใน
บางหัวข้อลง 

 

1 มกราคม 2565 

เป�นต้นไป 

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

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

(2) ปรับข้อความในหัวข้อเรื ่องการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย  
ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

(3) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ให้สอดคล้องกับการย้าย
ประกาศดังกล่าวไปยังประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และปรับข้อความ
ในหัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

(4) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องวิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน กรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหน้ี  

(5) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องการดำเนินการของบรษิัทจัดการเมื่อเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยให้แจ้งเลิกกองทุนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทาง
ใดๆ ท่ีมีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

เปลี่ยนดัชนีช้ีวัด (Benchmark) เดิม ใหม ่

(1) SET TRI สัดส่วน (%): 50.00  
(2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ป� 
ของสมาคมตลาดตราสารหน ี ้ ไทย 
สัดส่วน (%): 25.00 
(3) ดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนที ่มี
อันดับความน่าเชื ่อถือในระดับ BBB 
ขึ ้นไป อายุ 1-3 ป� ของสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย สัดส่วน (%): 25.00 

(1)  SET TRI สัดส่วน (%): 50.00  
(2) ดัชนีตราสารหนี ้ภาครัฐระยะสั้น 
( Short-term Government Bond 
Index) สัดส่วน (%): 40.00 
(3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิด
คำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ท่ี
ม ีอ ันดับความน่าเชื ่อถือในระดับน่า
ลงทุน (A- ขึ ้นไป) อาย ุ 1-3 ป� ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 
(%): 10.00 

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนของกองทุนมากขึ้น ซึ่งเป�นไปตาม
นโยบายการลงทุนในโครงการที่ระบุให้สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลาได้ 

24 มกราคม 2565 

เป�นต้นไป 

เพ่ิมเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องของกองทุนรวม 
ตามประกาศท่ี ทน. 49/2564 

เพิ ่มรายละเอียดในโครงการข้อ 9. “เครื ่องมือบริหารความเสี ่ยงสภาพคล่องของ
กองทุนรวม” ดังต่อไปน้ี 

 ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป�นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด 
(Liquidity Fee) 

1 กรกฎาคม 2565  

เป�นต้นไป 
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เร่ืองท่ีแก้ไข สรุปรายละเอียด วันท่ีมีผล 

 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) 

 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period) 
 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 

ปรับปรุงรายละเอียดในส่วน
โครงการจัดการกองทุนรวมและ
ส่วนข้อผูกพันให้เป�นไปตาม
ประกาศท่ี สน. 29/2564 เรื่อง 
รายละเอียดของโครงการจัดการ
กองทุนรวม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการและเพ่ือลดการเป�ดเผยรายละเอียดท่ีซ้ำซ้อน 
ในบางหัวข้อลง 

ช่ือและท่ีอยู่บริษัทจัดการ  เดิม ใหม ่

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

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน  
เคดับบลิวไอ จำกัด 
เลขท่ี 43 อาคารไทย ซีซ ีทาวเวอร์  
ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

28 ตุลาคม 2565  

เป�นต้นไป 
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ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)                                                                                          ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
 

 

กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 

KWI FLEX RMF 51,467,824.94 22.2064 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ต้ังแต่วันท่ีจัดต้ังกองทุน 

 

ชื่อกองทุน/ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อป� 

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

(25 ธ.ค. 51) 

KWI FLEX RMF 0.63 -0.97 -0.33 2.95 0.92 0.60 1.95 4.03 

เกณฑ์มาตรฐาน* 0.65 0.31 0.02 2.40 1.95 1.97 3.26 6.06 

Standard Deviation  
ของกองทุน 

0.53 0.44 0.46 8.51 10.92 9.33 8.96 9.37 

Standard Deviation 
ของเกณฑ์มาตรฐาน 

0.29 0.25 0.27 4.59 7.88 6.70 6.39 6.99 

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

*(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) สัดส่วน 50% (2) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น 
(Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 40% และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มี
อันดับความน่าเช่ือถือในระดับน่าลงทุน (A- ข้ึนไป) อายุ 1 – 3 ป� ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สัดส่วน 10% 

ท้ังนี้ กองทุนได้มีการปรับดัชนีชี้วัดในลำดับ (2) และ (3) จากเดิมที่ใช้ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอาย ุ1-3 ป� ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 
25% และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ป� ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 
ตามลำดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนของกองทุนมากข้ึน โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 24 มกราคม 2565 เป�นต้นไป 

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน                                                                                    

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน
ความเสี่ยงและข้อมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

KWI FLEX RMF 
 
Benchmark  
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม*  จำนวนเงิน   ร้อยละของมูลค่า  

 (Fund's direct expenses)   (พันบาท)   ทรัพย์สินสุทธิ  

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)  830.14 1.6046 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)  13.84 0.0267 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)  33.21 0.0642 
 ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee)  ไม่ม ี ไม่ม ี

 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs) 243.10 0.4699 

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ 

• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 

- 

- 

 

- 

- 
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)  46.10 0.0891 
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร 3.52 0.0068 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด** 926.81 1.7914 

     *    ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

  **  ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
 

PTR =  MIN (ซื้อหุ้น, ขายหุ้น) 
 

Avg. NAV 

PTR =  91,858,864.00 
 

51,733,276.73 

PTR =  1.78 
 

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าท่ีต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 

 
 

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกผล 

หรือผลประโยชน์ท่ัวไปท่ีเกิดจากการลงทุน 
 

- กองทุนน้ีไม่มีการรับค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ดอกผลหรือผลประโยชน์ท่ัวไปท่ีเกิดจากการลงทุน - 
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ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 
 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

ลำดับ  ชื่อบริษัทนายหน้า  
ค่านายหน้า 

(พันบาท)  

อัตราส่วนค่านายหน้า 

แต่ละรายต่อ 

ค่านายหน้าท้ังหมด 

1 บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 105.43 43.37 % 

2 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 84.93 34.93 % 

3 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 15.52 6.38 % 

4 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด 13.06 5.38 % 

5 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 7.39 3.04 % 

6 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 7.15 2.94 % 

7 บริษัทหลักทรัพย์ ซติี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 6.53 2.69 % 

8 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 3.09 1.27 % 
 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 243.10 100.00% 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 

 
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน 

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
จำนวนหน่วย 

(พันหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 

(พันบาท) 

ร้อยละของ 

NAV 

ตราสารแห่งหนี้ท่ีบริษัทจำกัดเป�นผู้ออก 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 

      

หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล ์จำกัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2557 ชุดท่ี 8 
ครบกำหนดไถ่ถอนป� พ.ศ. 2567 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอ่ืนเป�นการ
ประกันการชำระหน้ี 

500.00 528.35 1.03 

หุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2565 ชุดท่ี 1  
ครบกำหนดไถ่ถอนป� พ.ศ. 2568 

800.00 810.75 1.57 

หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จ ีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
ครั้งท่ี 1/2565 ชุดท่ี 1 ครบกำหนดไถ่ถอนป� พ.ศ. 2568 

200.00 197.78 0.38 

หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปป�ตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งท่ี 
1/2565 ชุดท่ี 1 ครบกำหนดไถ่ถอนป� พ.ศ. 2567 

800.00 798.73 1.55 

หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2563  
ครบกำหนดไถ่ถอนป� พ.ศ. 2567 

700.00 707.66 1.38 

หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยตา้ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  
ครั้งท่ี 4/2564 ชุดท่ี 1 อาย ุ2 ป� 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนป� 
พ.ศ. 2566 

1,000.00 990.88 1.93 

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยออยล ์จำกัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 
ครบกำหนดไถ่ถอนป� พ.ศ. 2570 

500.00 540.36 1.05 

หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น       

หุ้นสามัญ       

บรรจุภัณฑ ์    

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 26.90 1,486.22 2.89 

เทคโนโลยี    

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) 1.50 24.45 0.05 

ธนาคาร    

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 28.90 4,161.60 8.09 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 8.60 1,242.70 2.41 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 160.30 2,821.28 5.48 

พาณิชย์    

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 39.80 2,587.00 5.03 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรป์อเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 24.90 1,070.70 2.08 

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 20.80 806.00 1.57 

วัสดุก่อสร้าง    

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 0.90 135.00 0.26 
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ชื่อหลักทรัพย์ 
จำนวนหน่วย 

(พันหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 

(พันบาท) 

ร้อยละของ 

NAV 

พลังงานและสาธารณูปโภค    

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 233.30 3,056.23 5.94 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอร์ยี ่จำกัด (มหาชน) 39.00 2,710.50 5.27 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 24.90 1,319.70 2.56 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 74.50 2,477.13 4.81 

อาหารและเคร่ืองด่ืม    

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2.10 200.55 0.39 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 17.90 1,006.88 1.96 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) 135.80 4,175.85 8.11 

การแพทย์    

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 60.50 1,830.12 3.55 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จำกัด (มหาชน) 84.30 311.91 0.61 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) 66.10 1,156.75 2.25 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร    

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมูนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน) 17.40 717.75 1.39 

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซ ีจำกัด (มหาชน) 29.10 238.62 0.46 

ประกันภัยและประกนัชีวิต    

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 25.90 770.52 1.50 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 22.00 1,595.00 3.10 

บริษัท แลนด์แอนดเ์ฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 116.90 1,122.24 2.18 

การท่องเท่ียวและสันทนาการ    

บริษัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จำกัด (มหาชน) 4.40 217.80 0.42 

ขนส่งและโลจิสติกส ์    

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 13.30 997.50 1.94 

ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น    

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 0.96 1.47 0.00 

เงินฝากออมทรัพย์    

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  9,260.18 17.99 

สินทรัพย์อ่ืน และหนีส้ินอ่ืน    

สินทรัพย์อ่ืน  237.78 0.46 

หนี้สินอ่ืน  846.12 1.64 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ  51,467.82 100.00 
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) %NAV 

(ก)  ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพ่ือการฟ��นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป�นผู้ออก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล 
หรือผู้ค้ำประกัน 

-   -   

(ข)  ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัท
เงินทุนเป�นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 

                        -   - 

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

           4,574,515.90 8.89 

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

- - 

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

 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ต 

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

ประเภท ผู้ออก ผู้ค้ำประกัน/ 

ผู้รับรอง/ 

ผู้สลักหลัง 

วันครบอาย ุ อันดับความ 

น่าเชื่อถือ 

มูลค่าหน้าตั๋ว 

(บาท) 

มูลค่าตาม 

ราคาตลาด 

(บาท) 

หุ้นกู้บริษัทเอกชน         4,574,515.90 

CPALL248B บมจ. ซีพี ออลล ์  22 ส.ค. 67 A+ 500,000.0000 528,348.51 

GPSC256A บมจ. โกลบอล เพาเวอร์  

ซินเนอร์ยี ่

 10 มิ.ย. 68 AA+ 800,000.0000 810,747.26 

GULF252A บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี 

ดีเวลลอปเมนท์ 

 24 ก.พ. 68 A- 200,000.0000 197,779.62 

MTC241A บมจ. เมืองไทย แคปป�ตอล  26 ม.ค. 67 BBB+ 800,000.0000 798,731.76 

SCC24NA บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย  1 พ.ย. 67 A+(tha) 700,000.0000 707,663.69 

TLT23NA บมจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง  26 พ.ย. 66 AAA 1,000,000.0000 990,882.01 

TOP273A บมจ. ไทยออยล ์  23 มี.ค.70 A+(tha) 500,000.0000 540,363.05 

 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์                                                                                                              9,262,471.79 

BAY-SAVING-THB บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

(บ/ช เพ่ือการดำเนินงาน) 

    9,262,471.79 

รวม 13,836,987.69 
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คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

Tris Fitch Definition Notes 

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น 

T1 F1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงิน 

ท่ีแข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องท่ีดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิต

ในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกลา่ว

ซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัด

ชำระหน้ีท่ีสูงยิ่งข้ึน  

 

T2 F2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงิน 

ที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ

สั้นในระดับท่ีน่าพอใจ  

 

T3 F3 ผู ้ออกตราสารหนี ้ม ีความสามารถในการชำระหนี ้ระยะสั้น 

ในระดับท่ียอมรับได้ 

 

T4 B, C ผู ้ออกตราสารหนี ้ม ีความสามารถในการชำระหนี ้ระยะสั้น 

ท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

 

D D เป�นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหน้ี โดยผู้ออกตราสารหน้ีไม่

สามารถชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 

 

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

AAA AAA(tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเสี่ยงต่ำท่ีสุด กลุ่มตราสารหน้ี 

ระดับน่าลงทุน 

 (Investment grade 

bonds) 

AA AA(tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก 

A A(tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ 

BBB BBB(tha) ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

BB BB(tha) ความน่าเช่ือถือต่ำกว่าระดับปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี 

ระดับเก็งกำไร  

(Speculative grade 

bonds) 

B B(tha) ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑต์่ำมาก 

C CCC,CC,C (tha) มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหน้ีสูงสุด 

D DDD,DD,D (tha) อยู่ในภาวะท่ีผิดนัดชำระหน้ี 
 

ทั้ง Tris Rating และ Fitch Ratings ได้ใช้สัญลักษณ์บวก (+) และลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิต 

ที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และน้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ ส่วนกรณีของ Fitch Ratings จะไม่มีการใช้สัญลักษณ์ต่อท้ายสำหรับ

อันดับความน่าเช่ือถือ AAA (tha) และอันดับท่ีต่ำกว่า CCC (tha) 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.trisrating.com/
http://www.fitchrating.com/
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รายงานชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน (ข้อมลู ณ 30 พฤศจิกายน 2565) 
 
1. รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน 

- ไม่ม ี- 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการท่ี www.kwiam.com  

 
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 บริษัทได้รับบทวิจัยและบทวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของ

กองทุนจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 

ลำดับท่ี บริษัทนายหน้า 
1. บริษัทหลักทรัพย์ ซติี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 

2. บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 

3. บริษัทหลักทรัพย์ ดบีีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

4. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

5. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 

6. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 

8. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 

9. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด 

10. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 

11. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป�นไปตามนโยบายการลงทุน 

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป�นไปตาม

นโยบายการลงทุน 

 
 

 

ลำดับท่ี ชื่อ - นามสกุล 

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

http://www.kwiam.com/
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รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

- ไม่ม ี-  
 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชส้ิทธิออกเสยีง 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการท่ี www.kwiam.com 
 

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม  
 

ชื่อ - นามสกุล ขอบเขตหน้าท่ี วันท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 

นางสาวภัทรวรรณ ตรติานิภากุล ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน 16 กันยายน 2564 

นายวงศกร เหมพันธ์ ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน 28 มีนาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kwiam.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

        กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เฟลก็ซิเบิ้ลฟันด ์เพื่อการเล้ียงชีพ 

 

 งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

        สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เฟลก็ซิเบิ้ลฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ  

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) 

ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุป

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเล้ียงชีพ 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 ผลการดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรในสาระสําคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีว่าดว้ยการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามท่ีสมาคมบริษทั

จดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวล

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี รวมถึงมาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระ ท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี (“ประมวลจรรยาบรรณ

ของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี”) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น

จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอ

และเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารกองทุนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนวปฏิบติัทาง

บญัชีว่าดว้ยการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความ

เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร

กองทุนพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง

เวน้แต่ผูบ้ริหารกองทุนมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้
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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 31 มกราคม 2566 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 42,782,941.53       47,044,286.00       

เงินฝากธนาคาร 9,260,180.17          2,457,239.38          

ลูกหนี�

จากดอกเบี�ยและเงินปันผล 35,339.79               19,095.92               

จากการขายเงินลงทุน 235,457.22             - 

สินทรัพยอื์�น 27.97                      - 

รวมสินทรัพย์ 52,313,946.68       49,520,621.30       

หนี� สิน

เจา้หนี�จากการซื�อเงินลงทุน 726,730.55             - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 116,122.21             116,898.24             

หนี� สินอื�น 3,268.98                 3,062.87                 

รวมหนี� สิน 846,121.74             119,961.11             

สินทรัพยสุ์ทธิ 51,467,824.94       49,400,660.19       

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 23,176,940.91       23,202,429.96       

กาํไรสะสม

บญัชีปรับสมดุล 13,864,226.49       13,931,874.34       

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 14,426,657.54       12,266,355.89       

สินทรัพยสุ์ทธิ 51,467,824.94       49,400,660.19       

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 22.2064                  21.2911                  

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมด ณ วนัสิ�นปี (หน่วย) 2,317,694.0911     2,320,242.9962     

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ เฟลก็ซิเบิ�ลฟันด์ เพื�อการเลี�ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2565

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
21



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

วนัครบ อตัรา มูลค่าที�ตราไว้/ ร้อยละของ

กาํหนด ดอกเบี�ย จาํนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

 (%) (บาท/หน่วย) (บาท)

หุ้นกู้

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) (CPALL248B) 22 ส.ค. 67 5.05 500,000.00     521,361.52         1.22                 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) (GPSC256A) 10 มิ.ย. 68 2.55 800,000.00     801,022.33         1.87                 

บริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (GULF252A) 24 ก.พ. 68 2.02 200,000.00     196,683.84         0.46                 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) (MTC241A) 26 ม.ค. 67 2.38 800,000.00     792,054.72         1.85                 

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) (SCC24NA) 1 พ.ย. 67 2.80 700,000.00     706,052.73         1.65                 

บริษทั โตโยตา้ ลีสซิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (TLT23NA) 26 พ.ย. 66 0.82 1,000,000.00  988,702.83         2.31                 

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (TOP273A) 23 มี.ค. 70 5.05 500,000.00     535,589.76         1.25                 

รวมหุ้นกู้ 4,541,467.73      10.61               

หลกัทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามญั

อาหารและเครื�องดื�ม 5,383,275.00      12.58               

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 2,100              200,550.00         0.47                 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 17,900            1,006,875.00      2.35                 

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 135,800          4,175,850.00      9.76                 

ธนาคาร 8,225,580.00      19.22               

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 28,900            4,161,600.00      9.73                 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 8,600              1,242,700.00      2.90                 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 160,300          2,821,280.00      6.59                 

ประกนัภยัและประกนัชีวติ 770,525.00         1.80                 

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 25,900            770,525.00         1.80                 

บรรจุภณัฑ์ 1,486,225.00      3.47                 

บริษทั เอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน) 26,900            1,486,225.00      3.47                 

วสัดุก่อสร้าง 135,000.00         0.32                 

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 900                 135,000.00         0.32                 

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 2,717,240.00      6.35                 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 22,000            1,595,000.00      3.73                 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 116,900          1,122,240.00      2.62                 

พลงังานและสาธารณูปโภค 9,563,555.00      22.35               

บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 233,300          3,056,230.00      7.14                 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) 39,000            2,710,500.00      6.34                 

บริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 24,900            1,319,700.00      3.08                 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 74,500            2,477,125.00      5.79                 

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ เฟลก็ซิเบิ�ลฟันด์ เพื�อการเลี�ยงชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

วนัครบ อตัรา มูลค่าที�ตราไว้/ ร้อยละของ

กาํหนด ดอกเบี�ย จาํนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

 (%) (บาท/หน่วย) (บาท)

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ เฟลก็ซิเบิ�ลฟันด์ เพื�อการเลี�ยงชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2565

พาณชิย์ 4,463,700.00      10.44               

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 39,800            2,587,000.00      6.05                 

บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 24,900            1,070,700.00      2.50                 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 20,800            806,000.00         1.89                 

การแพทย์ 3,298,785.00      7.72                 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 60,500            1,830,125.00      4.28                 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 84,300            311,910.00         0.73                 

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั (มหาชน) 66,100            1,156,750.00      2.71                 

ท่องเที�ยวและสันทนาการ 217,800.00         0.51                 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 4,400              217,800.00         0.51                 

ขนส่งและโลจสิติกส์ 997,500.00         2.33                 

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 13,300            997,500.00         2.33                 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 956,370.00         2.24                 

บริษทั โทเทิ�ล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั�น จาํกดั (มหาชน) 17,400            717,750.00         1.68                 

บริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 29,100            238,620.00         0.56                 

ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 24,450.00           0.06                 

บริษทั เอน็ฟอร์ซ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน) 1,500              24,450.00           0.06                 

รวมหุ้นสามญั 38,240,005.00    89.39               

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) (RS-W4) 960                 1,468.80             -                   

รวมใบสําคญัแสดงสิทธิ 1,468.80             -                   

รวมหลกัทรัพย์จดทะเบียน 38,241,473.80    89.39               

รวมเงนิลงทุน 42,782,941.53    100.00             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

วนัครบ อตัรา มูลค่าที�ตราไว้/ ร้อยละของ

กาํหนด ดอกเบี�ย จาํนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

 (%) (บาท/หน่วย) (บาท)

พนัธบัตร

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

CB21D23A 23 ธ.ค. 64 - 3,000,000.00  2,999,109.72          6.38                  

CB21D30A 30 ธ.ค. 64 - 1,000,000.00  999,634.65             2.12                  

CB22203B 3 ก.พ. 65 - 3,000,000.00  2,997,450.93          6.37                  

CB22512A 12 พ.ค. 65 - 3,000,000.00  2,993,622.35          6.36                  

รวมพนัธบัตร 9,989,817.65          21.23                

หุ้นกู้

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (PTTC227A) 2 ก.ค. 65 1.21 1,000,000.00  1,003,242.43          2.13                  

บริษทั ปตท.สผ. ศูนยบ์ริหารเงิน จาํกดั (PTTEPT226A) 19 มิ.ย. 65 2.26 200,000.00     201,590.70             0.43                  

บริษทั โตโยตา้ ลีสซิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (TLT23NA) 26 พ.ย. 66 0.82 1,000,000.00  994,339.82             2.11                  

รวมหุ้นกู้ 2,199,172.95          4.67                  

หลกัทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามญั

ธุรกจิการเกษตร 5,950.00                 0.01                  

บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 200                 5,950.00                 0.01                  

อาหารและเครื�องดื�ม 901,445.00             1.92                  

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 19,900            473,620.00             1.01                  

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 15,700            427,825.00             0.91                  

ธนาคาร 7,041,300.00          14.97                

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 16,100            1,819,300.00          3.87                  

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 22,000            2,904,000.00          6.17                  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 19,000            2,318,000.00          4.93                  

เงนิทุนและหลกัทรัพย์ 1,904,400.00          4.05                  

บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน) 52,900            1,904,400.00          4.05                  

ประกนัภยัและประกนัชีวติ 121,800.00             0.26                  

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 4,200              121,800.00             0.26                  

วสัดุอุตสาหกรรมและเครื�องจกัร 1,085,128.00          2.31                  

บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 229,900          1,085,128.00          2.31                  

บรรจุภณัฑ์ 832,412.00             1.77                  

บริษทั เอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน) 13,426            832,412.00             1.77                  

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ เฟลก็ซิเบิ�ลฟันด์ เพื�อการเลี�ยงชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

วนัครบ อตัรา มูลค่าที�ตราไว้/ ร้อยละของ

กาํหนด ดอกเบี�ย จาํนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

 (%) (บาท/หน่วย) (บาท)

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ เฟลก็ซิเบิ�ลฟันด์ เพื�อการเลี�ยงชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2564

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 1,043,425.00          2.22                  

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) 9,100              357,175.00             0.76                  

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 12,200            686,250.00             1.46                  

วสัดุก่อสร้าง 959,250.00             2.04                  

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 2,200              818,400.00             1.74                  

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 900                 140,850.00             0.30                  

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 1,358,395.00          2.88                  

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 17,500            910,000.00             1.93                  

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 53,700            448,395.00             0.95                  

พลงังานและสาธารณูปโภค 4,476,025.00          9.52                  

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) 9,900              727,650.00             1.55                  

บริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 10,700            419,975.00             0.89                  

บริษทั พีทีจี เอน็เนอย ีจาํกดั (มหาชน) 14,000            201,600.00             0.43                  

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 41,600            1,476,800.00          3.14                  

บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 4,500              510,750.00             1.09                  

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 24,500            1,139,250.00          2.42                  

พาณชิย์ 4,766,142.00      10.12            

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 19,100            1,117,350.00          2.37                  

บริษทั คอปเปอร์ ไวร์ด จาํกดั (มหาชน) 107,600          640,220.00             1.36                  

บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 13,866            443,712.00             0.94                  

บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 48,200            920,620.00             1.96                  

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 120,900          1,644,240.00          3.49                  

การแพทย์ 2,337,548.00          4.98                  

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 30,700            684,610.00             1.46                  

บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 900                 129,600.00             0.28                  

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 44,100            171,108.00             0.36                  

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั (มหาชน) 108,900          1,165,230.00          2.48                  

บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) 5,500              187,000.00             0.40                  

การท่องเที�ยวและสันทนาการ 67,650.00               0.14                  

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 2,200              67,650.00               0.14                  

ขนส่งและโลจสิติกส์ 1,614,585.00          3.44                  

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 25,000            1,493,750.00          3.18                  

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 14,300            120,835.00             0.26                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

วนัครบ อตัรา มูลค่าที�ตราไว้/ ร้อยละของ

กาํหนด ดอกเบี�ย จาํนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

 (%) (บาท/หน่วย) (บาท)

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ เฟลก็ซิเบิ�ลฟันด์ เพื�อการเลี�ยงชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2564

ชิ�นส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ 1,630,600.00          3.47                  

บริษทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จาํกดั (มหาชน) 7,600              710,600.00             1.51                  

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 10,000            920,000.00             1.96                  

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 4,458,750.00          9.47                  

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 16,200            3,337,200.00          7.09                  

บริษทั อินทชั โฮลดิ�งส์ จาํกดั (มหาชน) 4,400              320,100.00             0.68                  

บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 27,400            801,450.00             1.70                  

ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 246,420.00             0.52                  

บริษทั ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จาํกดั (มหาชน) 33,300            246,420.00             0.52                  

รวมหุ้นสามญั 34,851,225.00        74.09                

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) (RS-W4) 960                 4,070.40                 0.01                  

รวมใบสําคญัแสดงสิทธิ 4,070.40                 0.01                  

รวมหลกัทรัพย์จดทะเบียน 34,855,295.40        74.10                

รวมเงนิลงทุน 47,044,286.00        100.00              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดเ้งินปันผล 811,316.66             801,093.77             

รายไดด้อกเบี�ย 113,962.43             73,252.84               

รวมรายได้ 925,279.09             874,346.61             

ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4 830,136.94             802,558.00             

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 13,835.71               13,375.98               

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 33,205.43               32,102.38               

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 46,100.00               45,100.00               

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 3,519.23                 4,168.14                 

รวมค่าใชจ่้าย 926,797.31             897,304.50             

ขาดทุนสุทธิ (1,518.22)                (22,957.89)              

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 2,161,819.87          3,249,871.80          

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 2,161,819.87          3,249,871.80          

การเพิ�มขึ�นสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 2,160,301.65 3,226,913.91

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ�ลฟันด์ เพื�อการเลี�ยงชีพ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 พฤศจิกายน 2565

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�              
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(หน่วย : บาท)

2565 2564

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การดาํเนินงาน 2,160,301.65          3,226,913.91          

การเพิ�มขึ�นของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 3,084,400.00          3,908,981.93          

การลดลงของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (3,177,536.90)         (3,789,594.39)         

การเพิ�มขึ�นของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี 2,067,164.75          3,346,301.45          

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 49,400,660.19        46,054,358.74        

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายปี 51,467,824.94        49,400,660.19        

(หน่วย : หน่วย)

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 2,320,242.9962      2,303,562.7521      

บวก :  หน่วยลงทุนที�ขายในระหวา่งปี 140,514.2766         190,377.7070         

หกั   :  หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหวา่งปี (143,063.1817)        (173,697.4629)        

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 2,317,694.0911      2,320,242.9962      

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ�ลฟันด์ เพื�อการเลี�ยงชีพ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 พฤศจิกายน 2565

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�              
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กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิล้ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เฟลก็ซิเบิ้ลฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ

กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) ไดจ้ดทะเบียนกบัสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2551 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท (แบ่งเป็น

50 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เคดบับลิวไอ จาํกดั (“บริษทัจดัการ”)

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

(มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุน

ในตราสารแห่งหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารแห่งทุน และหรือเงินฝาก หรือตราสารอ่ืนตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด โดยในส่วนตราสารแห่งทุนจะลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นทุนท่ี

มีปัจจยัพ้ืนฐาน แนวโนม้การเติบโตทางธุรกิจ และประวติัการจ่ายเงินปันผลดี โดยผูจ้ดัการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทนุ

ให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี และเป็นการกระจายการลงทุนเพ่ือลดความ

เส่ียงจากการลงทุน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของหลกัทรัพยห์รือ

ทรัพยสิ์นตามความเหมาะสมสาํหรับสภาวะการณ์ของแต่ละขณะขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

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

กองทุนรวม จากเดิมช่ือ “กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ” เป็น “กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ

เฟลก็ซิเบิ้ลฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ” โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหาคม 2564

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีว่าดว้ยการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามท่ี

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

บญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้าํหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้

ในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัหรือมี

ความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั
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3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั

3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก 

กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะรับรู้ในวนัท่ีมีการตกลงกนั (Trade date) คือ

วนัท่ีกองทุนมีขอ้ผกูมดัท่ีจะซ้ือหรือขายเงินลงทุน  

กองทุนจะรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทาํ

รายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็น

ค่าใชจ้่ายทนัทีเม่ือเกิดขึ้น 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง 

สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้

หน้ีสินอนุพนัธ์จะตอ้งวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

กาํไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ี

วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

การตัดรายการ 

กองทุนตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน เฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงิน

หมดอายุ หรือเม่ือโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมด

ของสินทรัพยใ์ห้กิจการอ่ืน  

ณ วนัท่ีตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน กองทุนตอ้งรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละผลรวมของ

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บและคา้งรับในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

กองทุนตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน เม่ือภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นสัญญาไดมี้การปฏิบติัตามแลว้ ไดมี้การยกเลิก หรือส้ินสุด 

ณ วนัท่ีตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน กองทุนตอ้งรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงินท่ีตดั

รายการและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายและคา้งจ่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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3.2 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบ้ีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ส่วนเกินมูลค่าหรือตํ่ากว่ามูลค่าของตราสารหน้ีตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาท่ีเหลือของตราสารหน้ีและถือเป็นส่วน

หน่ึงของรายไดด้อกเบ้ีย 

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

3.3 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนไดเ้สียของกองทุน ตั้งแต่

ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือฝ่ายบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย

บุคคลท่ีรับผิดชอบในการจดัการกองทุน หรือมีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายหรือตดัสินใจเพ่ือให้กองทุนบรรลุวตัถุประสงค์

ท่ีวางไว ้

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุน หรืออยูภ่ายใต้

อาํนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็น

สาระสาํคญัของกองทุน 

3.4 บญัชีปรับสมดุล 

ส่วนหน่ึงของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหน่วยลงทุนซ่ึงเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของกาํไรสะสมที่ยงัไม่ได้

แบ่งสรร ณ วนัท่ีเกิดรายการถูกบนัทึกใน “บญัชีปรับสมดุล” 

3.5 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที่เกี่ยวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบั

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้ 

31



4. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

กองทุนมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทัจดัการ บริษทัท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุนและ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และกองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการท่ีสําคญั

ดงักล่าวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี

(หน่วย : บาท) 

2565 2564 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เคดบับลิวไอ จาํกดั 

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

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 830,136.94 802,558.00 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เคดบับลิวไอ จาํกดั

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

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 67,308.09 68,042.45 

5. ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

2565 2564 

ซ้ือเงินลงทนุ 91,858,864.00 118,380,019.37 

ขายเงินลงทุน 98,268,020.00 117,469,939.94 
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6. การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

6.1 การประมาณมูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม

และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

กองทุนวดัมูลค่ายติุธรรมโดยแบ่งตามลาํดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และตามระดบัความสําคญัของขอ้มูลท่ี

ใชว้ดัมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์หรือหน้ีสินอยา่ง

เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย ์ 

ตราสารทุน 38,241,473.80 - - 38,241,473.80 

ตราสารหน้ี - 4,541,467.73 - 4,541,467.73

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย ์ 

ตราสารทุน 34,855,295.40 - - 34,855,295.40 

ตราสารหน้ี - 12,188,990.60 - 12,188,990.60
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กองทนุมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับคาํนวณโดยใช้ราคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด ณ ส้ินวนั

ทาํการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

- มูลค่ายุติธรรมของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับคาํนวณโดยใช้ราคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด

ณ ส้ินวนัทาํการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

- มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีคาํนวณโดยใช้อตัราผลตอบแทน ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของรอบ

ระยะเวลารายงานท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี ซ่ึงมีอายุครบกาํหนดภายใน 90 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีลงทุนและไม่มี

เงื่อนไขการต่ออายุ คาํนวณโดยใช้วิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ี เม่ือ

มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีนั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตดัจาํหน่ายอย่างเป็นสาระสาํคญั

ในระหว่างปีปัจจบุนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

6.2 ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้น

เคร่ืองมือทางการเงินได ้กองทุนมีความเส่ียงดา้นการให้เครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยท์างการเงิน อย่างไรก็ตาม 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการ

เก็บหน้ี 

6.3 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผล

กระทบต่อมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะส้ันและมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

อตัราดอกเบ้ีย 

อตัราดอกเบ้ีย ปรับขึ้นลง ไม่มี 

คงท่ี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 4,541,467.73 - 38,241,473.80 42,782,941.53

เงินฝากธนาคาร - 9,258,180.17 2,000.00 9,260,180.17 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - - 35,339.79 35,339.79 
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(หน่วย : บาท) 

อตัราดอกเบ้ีย 

อตัราดอกเบ้ีย ปรับขึ้นลง ไม่มี 

คงท่ี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - - 235,457.22 235,457.22 

หน้ีสินทางการเงิน 

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน - - 726,730.55 726,730.55 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - - 116,122.21 116,122.21 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

อตัราดอกเบ้ีย 

อตัราดอกเบ้ีย ปรับขึ้นลง ไม่มี 

คงท่ี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 2,199,172.95 - 44,845,113.05 47,044,286.00

เงินฝากธนาคาร - 2,455,239.38 2,000.00 2,457,239.38 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินปันผล - - 19,095.92 19,095.92 

หน้ีสินทางการเงิน 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - - 116,898.24 116,898.24 

6.4 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงดา้นอตัรา

แลกเปล่ียน 

6.5 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น โดย

ปัจจยัท่ีเขา้มากระทบอาจแบ่งออกไดเ้ป็นความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นกบัตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ปัจจยัเฉพาะ (Specific Risk) ซ่ึงอาจจะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพยป์ระเภทเงินลงทุน ความผนั

ผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
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กองทุนไม่สามารถท่ีจะขจดัความเส่ียงให้หมดไปได ้ อย่างไรก็ตามแนวทางท่ีทางกองทุนใชเ้พ่ือช่วยลดความเส่ียงใน

ดา้นปัจจยัเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทาํไดโ้ดยการกระจายนํ้ าหนกัการลงทุนในแต่ละหลกัทรัพยแ์ละในแต่ละ

กลุ่มธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยงัคงมีผลตอบแทนท่ีดี และไม่ให้เกิดความเส่ียงมากกว่าความเส่ียงของตลาดมาก

จนเกินไป แต่สาํหรับความเส่ียงของตลาด (Market Risk) นั้น กองทุนไม่สามารถขจดัหรือลดลงไดเ้น่ืองจากเป็นความ

เส่ียงขั้นพ้ืนฐานท่ีอยูใ่นตราสารทุนของกองทุนประเภทน้ี 

6.6 ความเส่ียงจากการผิดนดัชาํระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ของตราสารทางการเงิน 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการผิดนดัชาํระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียของผูอ้อกตราสารและหรือผูรั้บรอง ผูอ้าวลั ผูค้ ํ้าประกนั 

หรือคู่สัญญาในการทาํธุรกรรม (Counter Party) เน่ืองมาจากผูอ้อกตราสารและหรือผูรั้บรอง ผูอ้าวลั ผูค้ ํ้าประกนั หรือ

คู่สัญญาในการทาํธุรกรรม มีผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินท่ีดอ้ยลงจึงขาดสภาพคล่องท่ีจะจ่ายเงินตามภาระ

ผกูพนัเม่ือครบกาํหนด ส่งผลให้ผูล้งทุนไม่ไดรั้บชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้ตามเวลาท่ีกาํหนดไว ้

กองทุนสามารถลดความเส่ียงดงักล่าวลงได ้โดยพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกมีฐานะการเงินท่ีมัน่คง เช่น ตรา

สารหน้ีท่ีกระทรวงการคลงัเป็นผูอ้อกหรือรับรอง รับอาวลั ค ํ้าประกนัทั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย หรือพิจารณาลงทุนใน

ตราสารหน้ีของบริษทัเอกชนท่ีผา่นการพิจารณาคดัเลือก เช่น ทาํการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษทั รวมถึงการ

กาํหนดนโยบายการลงทุนตลอดจนกาํหนดวงเงินในการลงทุนเพ่ือลดความเส่ียงจากการลงทุน 

7. ภาระผกูพนั

กองทุนมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน

8. การอนุมติังบการเงิน

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2566
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