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สาส์นจากบริษทั จัดการ
เรียน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จํากัด (“บริษัท”) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี ้
เอฟไอเอฟ (KWI INDIA) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
บริษั ท ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุค คล และกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ โดย ณ สิน้ เดือนมี นาคม 2565 บริษั ทมีมูลค่ า
ทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทัง้ สิน้ 32,545,084,439.49 บาท
ปั จจุบนั บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทัง้ สิน้ 16 กองทุน ประกอบด้วย
กองทุนรวมทีล่ งทุนในต่างประเทศ 9 กองทุน
 กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ
 กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี ้ รีท
 กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิง้ อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ  กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
 กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ  กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี ้ พลัส เอฟไอเอฟ
 กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
 กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี ้ อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
 กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน
 กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี ้
 กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ อิควิตี ้ ปั นผล
กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน
 กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ มันนี่ มาร์เก็ต
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่งเป็ น 3 ชนิดหน่วยลงทุน
 กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ หุน้ ระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี
 กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ หุน้ ระยะยาว ชนิดเพื่อการออม
 กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ หุน้ ระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (RMF) 2 กองทุน
 กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิล้ ฟั นด์ เพื่อการเลีย้ งชีพ
 กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ 1 กองทุน
 กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี ้ สําหรับกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ

บริษั ท ขอขอบพระคุณ ท่ านผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ ให้ค วามไว้วางใจเราเป็ น ผู้บ ริห ารเงิน ลงทุน ของท่ าน โดยบริษั ท จะพิ จ ารณาการลงทุ น
อย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สงู สุดที่จะเกิดแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน ทัง้ นี ้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ และ
ปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จํากัด
กรุงเทพฯ : มิถนุ ายน 2565
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ประวัติบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จํากัด (“บลจ. คิง ไว (เอเชีย)”) เป็ นบริษัทจัดการลงทุนที่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ทัง้ นี ้ บริษัทฯ เริ่มดําเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างเป็ นทางการ
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 ในชื่อของ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)”)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่ม คิง ไว ได้เข้าซือ้ หุน้ ของบริษัทฯ ทัง้ หมดจากกลุ่มแมนูไลฟ์ เป็ นผลให้ บริษัท คิง ไว แคปปิ ตอล
จํากัด และบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ตามลําดับ จากการที่
กลุ่ม คิง ไว ได้เล็งเห็น ถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจด้านการเงินของภูมิภาคเอเชียในอนาคตจึงมีแผนธุรกิจที่วางกลยุทธ์ให้บริษัทจัดการ
ลงทุน ในประเทศไทยเป็ นศูน ย์กลางทาง ธุรกิจของภูมิ ภาคนีแ้ ละได้พิ จารณาชื่อใหม่ ของบริษัท ฯ เป็ น บริษั ทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
คิง ไว (เอเชีย) จํากัด เพื่อรองรับการขยายธุรกิจต่อไป
คณะกรรมการของบริษทั จัดการ (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2565)
1. นายแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน

ประธานกรรมการ

2. นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์

กรรมการ

3. นายจีซู หลิว

กรรมการ

คณะผู้บริหารของบริษทั จัดการ (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2565)
1. นายแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์

กรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน

3. นายจีซู หลิว

กรรมการผูจ้ ดั การ สายงานพัฒนาตลาดจีน

4. นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

5. นายสุวฒ
ั น์ ภักดีพฒ
ั นพณิช

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารช่องทางจัดจําหน่าย

6. นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบตั ิการ

7. นายจิรศักดิ์ กีรติไพบูลย์

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกฎหมายและกํากับดูแลกิจการ
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ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด
กองทุ น เปิ ด เคดั บ บลิ ว ไอ อิ น เดี ย อิ ค วิ ตี ้ เอฟไอเอฟ (KWI INDIA) มี มู ล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ แ ละผลตอบแทนเฉลี่ ย ต่ อ ปี ย้อ นหลัง 1 ปี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เทียบกับช่วงเวลาในรอบปี บญ
ั ชีก่อนหน้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนี ้
31 มี.ค. 65

KWI INDIA-A
KWI INDIA-D
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
KWI INDIA-A
KWI INDIA-D
เกณฑ์มาตรฐาน*

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ล้านบาท)
(บาท)
40.09
16.2676
12.84
9.3852
1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65
14.87%
14.76%
17.58%

31 มี.ค. 64
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ล้านบาท)
(บาท)
27.78
14.1626
10.68
8.7023
1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64
60.36%
60.44%
70.10%

(* ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of Master Fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นสกุลเงินบาท
ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน)
ทั้งนี ้ นับตั้งแต่ จัด ตั้งกองทุน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 กองทุน ได้มีการพิจารณาจ่ายเงิน ปั นผลสําหรับหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั น ผล
(KWI INDIA-D) ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนแล้ว 13 ครัง้ รวมทัง้ สิน้ 5.00 บาทต่อหน่วย
ณ สิ น้ เดื อ นมี น าคม 2565 กองทุน หลัก Manulife Global Fund - India Equity Fund (Share Class I2) มี สัด ส่ ว นการลงทุน ในประเทศ
อิน เดี ย อยู่ท่ี 96.42% ส่ วนกลุ่ม อุต สาหกรรมสูงสุด 5 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ กลุ่ม การเงิน (Financials) 27.11% กลุ่ม เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Information Technology) 16.94% กลุ่มวัตถุดิบ (Materials) 13.22% กลุ่มพลังงาน (Energy) 9.41% และกลุ่มการแพทย์ (Health Care)
7.58%
ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (สิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
ในช่วงที่ ผ่านมา กองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund (Class I2) ให้ผลตอบแทนรวมในอัต รา 11.96%1 (ขณะที่ผลการ
ดําเนินงานสุทธิของกองทุนหลักอยู่ท่ี 10.50%) เทียบกับดัชนีชีว้ ัดผลการดําเนินงาน (Benchmark) ซึ่งให้ผลตอบแทนในอัตรา 18.53%
โดยกองทุนหลักให้ผลตอบแทนตํ่ากว่า 6.57%
ผลการดําเนิ น งานของกองทุน หลักที่ ต่ าํ กว่า Benchmark ในช่วงที่ผ่ านมา สื บ เนื่ องจากการพิ จ ารณากระจายการลงทุน ของสิน ทรัพ ย์
ในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ การคัดเลือกหุน้ ที่ลงทุนช่วยให้ผลตอบแทนโดยรวมของกองทุนหลักดีขนึ ้ แต่หากพิจารณาตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ลงทุนนัน้ การคัดเลือกหุน้ ในกลุ่มสินค้าฟุ่ มเฟื อย (Consumer Discretionary) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Staples) และกลุ่ม
สาธารณูปโภค (Utilities) ตลอดจนการลดนํา้ หนักการลงทุนในกลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มบริการด้านการสื่อสาร (Communication Service)
กลุ่มพลังงาน (Energy) รวมถึงการเพิ่มนํา้ หนักการลงทุนในกลุ่มการเงิน และกลุ่ม Healthcare เป็ นสาเหตุหลักที่ฉุดผลการดําเนินงานของ
กองทุน อย่างไรก็ตาม ปั จจัยที่ช่วยหนุนผลการดําเนินงานของกองทุนหลักบางส่วน ได้แก่ การคัดเลือกหุน้ ในกลุ่มวัตถุดิบ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
(Real Estate) และ IT รวมถึงการลดนํา้ หนักการลงทุนในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และเพิ่มนํา้ หนักการลงทุนในกลุ่มวัตถุดิบ
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ภาพรวมของตลาดและกลยุทธ์การลงทุนในรอบปี ทีผ่ ่านมา
หุน้ อินเดียให้ผลตอบแทนสูงขึน้ โดยตลอด ท่ามกลางความผันผวนของตลาดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยในช่วงต้นเดือนเมษายน 2564
ราคาหุ้น ของอิน เดีย อ่อนตัวลงอย่างมีนัย สําคัญ เนื่ องจากตัวเลขผู้ติด เชือ้ ไวรัส COVID-19 ในอิ นเดี ยพุ่งสูงขึน้ อี กระลอกหนึ่ ง ส่ งผลให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลงและมีการขยายมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดอีกครัง้ อย่างไรก็ดี ตลาดหุน้ เริ่มฟื ้ นตัวขึน้ ในช่วงปลาย
เดือนเมษายน และคงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน เมื่อจํานวนผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 ค่อยๆ ลดลงและ
ทางการได้ออกมาตรการเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบมากขึน้ ในเดือนมิถุนายน กระทรวงการคลังของอินเดียได้ประกาศใช้มาตรการใหม่ๆ
เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจเป็ นจํานวนมาก ซึ่งรวมถึงการให้กเู้ พิ่มเติมในโครงการคํา้ ประกันสินเชื่อ และการอนุมตั ิการคํา้ ประกันสินเชื่อเพิ่มเติม
แก่ผูป้ ระกอบการ เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 ราคาหุน้ ในอินเดียปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องโดยได้รบั แรงหนุนจากปั จจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึง
สถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 ที่ คลี่ คลายขึ น้ อัต ราการฉี ด วัค ซีน ต้านไวรัส ที่ท่ ัวถึ งมากขึน้ การดําเนิ นมาตรการทางการคลัง
ที่เข้มแข็งของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆ ในหมวดธุรกิจที่สาํ คัญ (ได้แก่ กลุ่มโทรคมนาคม ยานยนต์ และธนาคาร) การเสนอขายหุน้
ออกใหม่ ให้แก่ ป ระชาชนทั่วไป (IPOs) เป็ น จํา นวนมาก (รวมถึงบริษั ท เทคโนโลยี ) และการไหลเข้าของกระแสเงิน ทุน ภายในประเทศ
ที่แข็งแกร่ง ส่วนในแง่ของเศรษฐกิจนัน้ GDP สําหรับไตรมาสที่ 2 ขยายตัวในอัตรา 20.1% (เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน) ขณะที่หุน้
อินเดียมีราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อยในช่วงปลายปี 2564 หลังจากที่เคลื่อนไหวสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญตลอด 9 เดือนแรกของปี และเปิ ดตลาดใน
ปี 2565 ด้วยการปรับตัวลดลง โดยประสบกับภาวะขาดทุนตลอดไตรมาสแรกของปี อย่างไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ์ หุน้ อินเดียเริ่มกลับมา
กระเตือ้ งขึน้ เมื่อรัฐบาลประกาศใช้มาตรการทางการคลังเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการใช้จ่ายด้านเงินทุนและ
การลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ ด้านราคานํา้ มันที่พ่งุ สูงขึน้ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดลดลง และสร้างความ
วิตกกังวลต่อกําไรของบริษัทจดทะเบียนในอนาคต ส่วนในด้านการเมือง พรรค BJP ได้รบั ชัยชนะในการเลือกตัง้ สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่ง
รัฐในจํานวน 5 รัฐเมื่อเดือนมีนาคม ซึ่งสร้างความมั่นใจว่านโยบายรัฐบาลจะยังคงเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อตั ราการขยายตัวของ GDP
ในไตรมาสที่ 4 ลดลงเหลือ 5.4% (เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน) หลังจากที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากสถานการณ์โรคระบาดของ
COVID-19 ก่อนหน้านี ้
แนวโน้มตลาดและกลยุทธ์การลงทุนในช่วง 6 – 12 เดือนข้างหน้า
หากความตึงเครียดด้านภูมิศาสตร์การเมืองที่กาํ ลังเกิดขึน้ ในขณะนี ้ และความไม่สมดุลในตลาดพลังงานของโลกยืดเยือ้ ยาวนานขึน้ คาดว่า
แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดียในปี ปฏิทิน 2565 จะได้รบั แรงกดดันจากวัฏจักรเศรษฐกิจ เนื่องจากราคาพลังงานและแรงกดดัน
ต่อดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เป็ นที่น่าสังเกตว่า อินเดียมีความยืดหยุ่นมากขึน้ ต่อการเพิ่มสูงขึน้ ของราคานํา้ มันเมื่อเทียบกับ
วัฏจักรเศรษฐกิจรอบอื่นๆ ในอดีต มูลค่าสํารองเงินตราระหว่างประเทศของอินเดียยังคงใกล้เคียงกับระดับที่สูงเป็ นประวัติการณ์ ดุลบัญชีเงิน
สะพัดกระเตือ้ งขึน้ ในเชิงโครงสร้าง เนื่องจากมีสดั ส่วนของมูลค่าการส่งออกสุทธิเพิ่มขึน้ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจส่งผลให้
อินเดียมีความยืดหยุ่นทางการคลังมากขึน้ สืบเนื่ องจากมีการปฏิ บัติตามกฎหมายภาษี อากรมากขึน้ นอกจากนี ้ ฐานะทางการเงินที่ ดีขึ น้
ในเชิงโครงสร้างนี ้ ยังเปิ ดโอกาสให้รฐั บาลสามารถปรับลดภาษี ดา้ นเชือ้ เพลิง เพื่อช่วยบรรเทาแรงกดดันที่มีต่อการพุ่งสูงขึน้ ของราคาเชือ้ เพลิง
ในระดับขายปลีกหน้าร้าน
แรงกดดันจากวัฏจักรเศรษฐกิจในรอบนีไ้ ม่ได้ทาํ ให้อัตราการเจริญเติบโตของอินเดียในระยะยาว (ซึ่งขับเคลื่อนโดยการปรับโครงสร้างในระบบ
เศรษฐกิจ) ลดน้อยลง แต่หากจะมีผลใดๆ เกิดขึน้ คาดว่าน่าจะมาจากการหนุนให้นโยบายในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยการ
กลับมาลงทุนใหม่ (Reinvestment) เพื่อลดการนําเข้าสุทธิให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึน้ แม้ว่าราคานํา้ มันดิบโดยเฉลี่ยจะอยู่ท่ีระดับ 120 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล แต่ผลกระทบที่มีต่ออัตราการขยายตัวของ GDP ที่แท้จริง (Real GDP) จะถูกจํากัดขอบเขตบางส่วนโดยกันชนทางการคลัง
(Fiscal Buffer) ที่รฐั บาลกําลังดําเนินการอยู่ แน่นอนว่าหากราคานํา้ มันยังคงพุ่งสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องจนเลยระดับที่ได้ประมาณการไว้ ภาวะ
ดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคและประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งในที่สุดแล้ว ปั จจัยดังกล่าว
ยังคงเป็ นความเสี่ยงที่สาํ คัญที่สดุ ต่อแนวโน้มตลาดที่ได้คาดการณ์ไว้
แม้ว่าจะมีแรงกดดันที่เกิดจากวัฏจักรเศรษฐกิจในระยะสัน้ แต่อินเดียก็ยังคงเป็ นหนึ่งในประเทศขนาดใหญ่ ท่ีมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
รวดเร็วที่สุดในปี งบปประมาณ 2565 และ 2566 เนื่องจากภาคบริการฟื ้ นตัวและประชากรวัยผูใ้ หญ่ ได้รบั การฉัดวัคซีนต้านไวรัสอย่างทั่วถึง
นอกจากนี ้ เรายังสังเกตเห็ นว่า แม้อัตราการขยายตัวของ Real GDP จะตํ่ากว่าอัตราที่เคยประมาณการไว้ แต่ อัตราการขยายตัวของ GDP
ที่เป็ นตัวเงิน (Nominal GDP) ยังคงมีระดับสูง (ประมาณการว่า Nominal GDP จะขยายตัวในอัตราประมาณ 13-14% สําหรับปี งบประมาณ 2566)
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ทัง้ นี ้ ผูจ้ ดั การกองทุนหลักมีความเชื่อมั่นในโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวของอินเดีย ซึ่งขับเคลื่อนโดยกระบวนการจัดระเบียบแบบแผนในระบบ
เศรษฐกิจ หรือ Formalization (ซึ่งนําไปสู่การขยายตัวของเศรษฐกิจในระบบดิจิทลั ที่มีระดับสูง และฐานะทางการคลังที่แข็งแกร่งมากขึน้ ) และ
ภาคการผลิตที่กาํ ลังเติบโตมากขึน้ อันเป็ นผลจากการสนับสนุนของนโยบายรัฐบาล อย่างไรก็ตาม อุปสรรคและความท้าทายที่มีอยู่ในปั จจุบัน
จะเพิ่ มความเสี่ ยงให้กับประมาณการรายได้และผลกําไรของกิ จการในภาคเศรษฐกิ จเหล่ านี ้ส ําหรับปี ปฏิ ทิ น 2565 ปี งบประมาณ 2566
กลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านีม้ ีผลการดําเนินงานดีในอดีต และหุ้นต่างๆ มีการซือ้ ขายในระดับราคา
ที่ค่อนข้างสูงในปั จจุบนั ในขณะที่เศรษฐกิจของอินเดียกําลังปรับตัวเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึน้ ผูจ้ ดั การกองทุนหลักจึงได้ประมวล
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อสรุปเป็ นความเห็นดังต่อไปนี ้ :
มองว่าธุรกิจเหล่านีม้ ีความสดใสมากกว่าในระยะสัน้ :
 บางบริษั ทในกลุ่มธุรกิจด้าน Healthcare & Health Care Services (ซึ่งรวมถึงบริการที่เป็ นดิจิ ทัล) ที่ ได้รับผลกระทบจากการเพิ่ มขึ น้
ของราคาวัตถุดิบในขณะนีน้ อ้ ยกว่าธุรกิจอื่นๆ และเป็ นธุรกิจที่มีปัจจัยกระตุน้ การเจริญเติบโตจากระดับล่างสู่บน (Bottom-up Catalysts)
 บริษัทที่ให้บริการด้าน IT ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ซึ่งมีอุปสงค์ท่ยี ืดหยุ่นและได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการเพิ่มสูงขึน้ ของต้นทุนพลังงาน
ตํ่ากว่าบริษัทอื่นๆ นอกจากนี ้ บริษัทเหล่านีย้ งั ได้รบั อานิสงส์จากการเพิ่มขึน้ ของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ใขณะเดียวกัน มีความเห็นว่ากลุ่มธุรกิจต่อไปนีม้ ีอนาคตที่สดใสน้อยกว่าในระยะสัน้ :
 หุน้ ของธุรกิจดิจิทัลที่มีความเกี่ยวพันโดยตรงกับผูบ้ ริโภค เนื่องจากมูลค่าของหุน้ เหล่านีไ้ ด้รบั ผลกระทบจากต้นทุนเงินทุนที่เพิ่มสูงขึน้
ทั่วโลก นอกจากนี ้ ราคาพลังงานที่พ่งุ สูงขึน้ ก็อาจมีผลต่อการใช้จ่ายและต้นทุนของผูบ้ ริโภค
 สินค้าในกลุ่มสินค้าฟุ่ มเฟื อยและยานยนต์ เนื่องจากสินค้าในกลุ่มนีม้ ีความเสี่ยงสูงต่อการลดลงของผลกําไร โดยทัง้ รายได้และอัตราการ
ทํากําไรของสินค้าในกลุ่มนีม้ ีแนวโน้มที่จะลดลง
ผูจ้ ดั การกองทุนหลักยังคงมั่นใจในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อไปนี ้ :
 กลุ่มการเงิน (Financials) – คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สงู ขึน้ เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อส่งผลต่อการขยายตัว
ของสินเชื่อ โดยผูจ้ ดั การกองทุนหลักคาดว่าอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของธนาคารขนาดใหญ่โดยส่วนใหญ่จะดีขึน้ เนื่องจากมีฐาน
เงินทุนที่แข็งแกร่ง และมีแนวโน้มว่าจะสามารถควบคุมต้นทุนด้านสินเชื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ จากการประกาศผลประกอบการ
ของบริษัทจดทะเบียนในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารเหล่านีม้ ีคุณภาพของสินทรัพย์สงู ขึน้ และมีการขยายตัวของสินเชื่อที่กระเตือ้ งขึน้ ตามมา
ภายในกลุ่มการเงินนี ้ ผูจ้ ดั การกองทุนหลักยังคงให้ความสําคัญกับผูใ้ ห้บริการโดยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทลั อาทิ ธุรกิจประกันสุขภาพและ
นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
 กลุ่มวัตถุดิบ (Materials) – เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่จะได้รบั อานิสงส์จากระดับราคาที่พุ่งสูงขึน้ ของสินค้าโภคภัณฑ์ท่ วั โลก บริษัทผูผ้ ลิตโลหะ
และเคมีภณ
ั ฑ์ในอินเดียจะยังคงมีผลการดําเนินงานดี เนื่องจากการขยายตัวของภาคการผลิตและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีเพิ่มขึน้
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ข้อมูลกองทุน

กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI INDIA)

[เดิมชื่อ กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (MS-INDIA)]
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุน ในหน่วยลงทุน ของ Manulife Global Fund - India Equity Fund (Share Class I2) บริหารจัด การโดย Manulife Investment
Management (Hong Kong) Limited ซึ่งมีสดั ส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทัง้ ในและต่างประเทศ
โดยปกติ ก องทุน เปิ ด เคดับ บลิ วไอ อิ น เดี ย อิ ค วิ ตี ้ เอฟไอเอฟ (กองทุ น ไทย) และกองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund
(กองทุนหลัก) จะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนไทยนําเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของกองทุนหลัก และกองทุนหลัก
นําเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นสกุลเงินรูปีของประเทศอินเดีย และ/หรือสกุลเงินอื่นๆ ที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจทําให้
ผู้ลงทุนได้รบั เงินต้น คืนตํ่ากว่าเงิน ลงทุนเริ่ม แรกได้ หรือขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทั้งนี ้ ในอนาคตกองทุนไทย หรือกองทุนหลัก
อาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีตน้ ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง
โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ ได้
ประเภทโครงการ
กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารแห่งทุน โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้แก่


ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KWI INDIA-A) สําหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการ
ลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)



ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : KWI INDIA-D) สําหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้
สมํ่าเสมอจากเงินปั นผล

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก “Manulife Global Fund - India Equity Fund” (Share Class I2)
กองทุนมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสําหรับนักลงทุนที่มีมุมมองการลงทุนแบบระยะยาว และพร้อมที่จะ
ยอมรับ ความผัน ผวนอย่างมากจากมูลค่ าของเงิน ลงทุน ได้ โดยพอร์ต การลงทุน ของกองทุน หลัก ส่วนใหญ่ จะประกอบด้ว ยการลงทุน
ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และตราสารทุนของบริษัทซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ต่างๆ ของเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็ น
ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทงั้ ในอินเดียหรือตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

จ่ายเงินปั นผล ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล (KWI INDIA-D)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) (มีผลสิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (เริ่มมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2564 เป็ นต้นไป)

นายทะเบียนกองทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
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แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้ องกันความเสี่ยง FX

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด
ตํ่า

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน
สูง

คําเตือนทีค่ วรทราบ


กองทุ น เปิ ด เคดับ บลิ ว ไอ อิ น เดี ย อิ ค วิ ตี ้ เอฟไอเอฟ มี ก ารลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศ จึ ง มี ค วามเสี่ ย ง
ของกลุ่มประเทศที่กองทุนไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือข้อจํากัดอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุนซึ่งอาจ
ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้



กองทุนรวมนีล้ งทุนในกองทุนหลักที่มีการลงทุนแบบกระจุกตัวในประเทศอินเดีย ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยง
ของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย



กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายเงินปั นผล ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนการลงทุน ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด โดยมูลค่าหน่วย
ลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บัญชี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
เรื่องทีแ่ ก้ไข
สรุ ปรายละเอียด
วันทีม่ ีผล
เปลี่ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์
เดิม ธนาคารซิตีแ้ บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
1 มิถนุ ายน 2564
และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน
ที่อยู่ : 399 ถนนสุขมุ วิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21
เป็ นต้นไป
กองทุนรวม
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. (66) 2788-2134, (66) 2788-4764-65
ใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582
เพิ่มเติมข้อความสงวนสิทธิ
บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class ประเภท 24 มิถนุ ายน 2564
เกี่ยวกับ Share class ในส่วน อื่นๆ และ/หรือสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต
เป็ นต้นไป
นโยบายการลงทุนของกองทุน ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการดํารงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ
กองทุ น ให้ เป็ นไปตามที่ ได้ระบุ ในหนั งสื อ ชี ้ช วนนี ้ ซึ่ งไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งมี
นัยสําคัญต่ อผู้ถื อหน่ วยลงทุน รวมถึงไม่ ท าํ ให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษั ทจัดการจะดําเนิ นการแจ้งให้ผู้ถื อหน่ วยลงทุ นทราบ
โดยเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม
เดิม บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
2 สิงหาคม 2564
ชื่อบริษัทจัดการ ที่อยู่
ที่อยู่ : 1788 ชัน้ 18 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์
เบอร์โทรสาร (FAX)
เป็ นต้นไป
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เว็บไซต์
โทร. (66) 2844-0123 โทรสาร (66) 2056-9747
เว็บไซต์: www.manulife-asset.co.th
ใหม่ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จํากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 47
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. (66) 2844-0123 โทรสาร (66) 2129-5921
เว็บไซต์: www.kwiam.com
เดิม กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ (MS-INDIA)
ชื่อกองทุน/ชื่อย่อกองทุน
ใหม่ กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ (KWI INDIA)
ดัชนีชวี ้ ดั /อ้างอิง (Benchmark)
เปลี่ยนผูส้ อบบัญชีใหม่

ได้เปลี่ยนเป็ น : ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%) : 100
ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อคํานวณ
ผลตอบแทนเทียบเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน
เดิม
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา
ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. (02) 264-9090
โทรสาร (02) 264-0789-90
ชื่อ : นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง หรือ

ใหม่
บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด
เลขที่ 503/31 อาคาร เค.เอส.แอล.
ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A)
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. (02) 642-6172-4
โทรสาร (02) 642-6253
ชื่อ : นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา หรือ
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เรื่องทีแ่ ก้ไข

สรุ ปรายละเอียด
นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ

แก้ไขเพิ่มเติมช่องทางการส่ง
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน

วันทีม่ ีผล

นายสุชาติ พานิชย์เจริญ หรือ
นางสาวชื่นตา ชมเมิน หรือ
นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา หรือ
นายเกียรติศกั ดิ์ วานิชย์หานนท์

เดิ ม : จัด ส่ งหนังสื อ รับ รองสิ ท ธิ ในหน่ ว ยลงทุน /รายงานการถื อ หน่ ว ยลงทุ น
โดยทางไปรษณีย ์
ใหม่ : จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ รายงานการถือหน่วยลงทุน
โดยทางไปรษณีย ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ (email)

ปรับปรุงรายละเอียดในโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการและเพื่อลดการเปิ ดเผยรายละเอียดที่ซาํ้ ซ้อน
จัดการกองทุนรวม ให้เป็ นไป
ในบางหัวข้อลง
ตามประกาศ ที่ สน.29/2564
เรื่อง รายละเอียดของโครงการ
จัดการกองทุนรวม
ปรับปรุงข้อความให้เป็ นไปตาม (1) เพิ่ ม เติ ม เครื่ อ งมื อ การบริห ารและจัด การความเสี่ ย งด้า นสภาพคล่ อ ง
ประกาศการจัดการ ที่ ทน.
ของกองทุน รวม กรณี ท่ี ผู้ออกตราสารหนี ้ห รือ ลูก หนี ้ต ามสิ ท ธิ เรีย กร้อ ง
11/2564 และ สน.9/2564
ผิด นัดชําระหนีฯ้ (side pocket) และ การไม่ ขายหรือ ไม่ รบั ซื อ้ คื น หน่ว ย
ลงทุนตามคําสั่งที่รบั ไว้แล้ว (suspension of dealings)
(2) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ในกรณีท่ีมีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
(3) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ให้สอดคล้องกับการ
ย้ายประกาศดังกล่าวไปยังประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และปรับ
ข้อความในหัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณี มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้อง
(4) ปรับ ข้ อ ความในหั ว ข้ อ เรื่ อ งวิ ธี ก ารชํา ระเงิ น หรื อ ทรัพ ย์ สิ น อื่ น ให้ แ ก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน กรณีท่ีผอู้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องผิด
นัดชําระหนี ้
(5) ปรับ ข้อ ความในหั ว ข้อ เรื่ อ งการดํา เนิ น การของบริษั ท จัด การเมื่ อ เลิ ก
โครงการจัดการกองทุนรวม โดยให้แจ้งเลิกกองทุนต่อผู้ถื อหน่วยลงทุน
โดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้

1 มกราคม 2565
เป็ นต้นไป
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รายงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์
เรียน

ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิต้ี เอฟไอเอฟ

ตามทีธ่ นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้ ูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ด
แมนู ไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิต้ี เอฟไอเอฟ (“กองทุน”) ได้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและ
จัดการโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วันที่ 1 เมษายน 2564
ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ธนาคารฯ เห็นว่าสาหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด ได้
บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสาคัญเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รบั อนุ มตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันทีท่ าไว้กบั ผู้ถอื หน่ วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์)
ผูอ้ านวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
9 มิถุนายน 2564

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย
Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
100 North Sathorn Road
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
sc.com/th
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หมายเหตุ: รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ฉบับนีอ� อกก่อนวันที�การเปลี�ยนแปลงช�ือบริษัทและช�ือกองทุนใหม่มีผลใช้บังคับ
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ผลการดําเนินงานย้อนหลัง (%)
กองทุน
KWI INDIA-A
KWI INDIA-D

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (บาท)
40,088,592.05
12,838,355.28

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
16.2676
9.3852

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วนั ทีจ่ ดั ตั้งกองทุน
KWI INDIA-A
KWI INDIA-D
Benchmark

ชื่อกองทุน/
เกณฑ์มาตรฐาน
KWI INDIA-A
Standard Deviation
ของกองทุน
KWI INDIA-D
Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน*
Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน

%ตามช่วงเวลา

%ต่อปี

ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

-5.26

-5.26

-8.23

14.87

11.72

8.72

N/A

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(9 เม.ย. 58)
7.23

26.98

26.98

22.40

18.92

22.14

18.95

N/A

18.15

-5.29

-5.29

-8.28

14.76

11.68

8.68

N/A

7.20

26.98

26.98

22.41

18.93

22.14

18.96

N/A

18.15

-6.24

-6.24

-7.89

17.58

14.90

11.65

N/A

9.89

24.68

24.68

21.37

18.27

22.62

19.51

N/A

18.71

ที่มา : Morningstar
หมายเหตุ : การนําเสนอผลการดําเนินงานที่เกิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตํ่ากว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็ นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
* ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นสกุลเงินบาท
ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ด้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
ผลการดํ า เนิ น งานในอดี ต /ผลการเปรี ย บเที ย บผลการดํ า เนิ น งานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในตลาดทุ น มิ ไ ด้ เป็ นสิ่ ง ยื น ยั น
ถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ผูล้ งทุนโปรดทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่ นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้เกิดกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
และอาจได้รบั เงินคืนสูงกว่าหรือตํ่ากว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
12

ประวัติการจ่ายเงินปั นผล (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล KWI INDIA-D)

ปี
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565

Q1
วันทีป่ ิ ดสมุด อัตรา
ทะเบียน เงินปั นผล
(XD)
บาท/หน่วย
15 มี.ค. 60
0.44
15 มี.ค. 64
0.15
15 มี.ค. 65
0.15

Q2
วันทีป่ ิ ดสมุด อัตรา
ทะเบียน เงินปั นผล
(XD)
บาท/หน่วย
15 มิ.ย. 60
1.46
15 มิ.ย. 61
0.50
14 มิ.ย. 62
0.20
15 มิ.ย. 64
0.15
รวม

Q3
Q4
วันทีป่ ิ ดสมุด อัตรา วันทีป่ ิ ดสมุด
อัตรา
ทะเบียน เงินปั นผล ทะเบียน เงินปั นผล
(XD)
บาท/หน่วย
(XD)
บาท/หน่วย
21 ก.ย. 59
0.25
15 ก.ย. 60
1.00
14 ก.ย. 61
0.25
14 ธ.ค. 61
0.15
15 ก.ย. 64
0.15
14 ธ.ค. 64
0.15
-

รวม
0.25
2.90
0.90
0.20
0.60
0.15
5.00
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ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม*
จํานวนเงิน
ร้อยละของมูลค่า
(Fund's direct expenses)
(พันบาท)
ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
1,027.44
1.8722
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (trustee fee)
68.89
0.1255
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
35.23
0.0642
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
-

-

-

-

50.25

0.0916

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

0.20

0.0004

ค่าอากรแสตมป์ และค่าไปรษณียากร

6.60

0.0120

11.68

0.0213

1,200.29

2.1872

ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (trading costs)
ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
•
•

ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปั นผล (เฉพาะชนิดจ่ายเงินปั นผล)
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด **
* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ว
** ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio : PTR)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
- ไม่มี หมายเหตุ : กรณี กองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซือ้ หรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซือ้ หรือไถ่ถอน
หน่วยลงทุนของผูล้ งทุน

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อน่ื ใดทีม่ ิใช่ดอกผล
หรือผลประโยชน์ท่ัวไปทีเ่ กิดจากการลงทุน
- กองทุนนีไ้ ม่มกี ารรับค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มิใช่ดอกผลหรือผลประโยชน์ท่วั ไปที่เกิดจากการลงทุน -
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมื เงินและการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ชื่อหลักทรัพย์
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะ
ซือ้ หน่วยลงทุน
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
Manulife Global Fund-India Equity Fund (Class I2)
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
สินทรัพย์อื่น และหนีส้ นิ อืน่
สินทรัพย์อื่น
หนีส้ นิ อื่น
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

จํานวนหน่วย
(พันหน่วย)

748.42

748.42

มูลค่าตามราคาตลาด
(พันบาท)

ร้อยละของ
NAV

50,131.63

94.72

2,928.75

5.53

21.87
155.30

0.04
0.29

52,926.95

100.00
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รายงานชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องและข้อมูลการทําธุรกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565)
1. รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ - นามสกุล
นายแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน
นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
นายจีซู หลิว
นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์
นายสุวฒ
ั น์ ภักดีพฒ
ั นพณิช
นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี
นายจิรศักดิ์ กีรติไพบูลย์
นายอุ่นฮ้ง แซ่ลมิ ้
นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิภากุล
นายวงศกร เหมพันธ์ (เริ่มปฏิบตั หิ น้าที่ในวันที่ 28 มีนาคม 2565)

2. ข้อมูลการทําธุรกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุน
- ไม่มี ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการที่ www.kwiam.com
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอืน่ (Soft Commission)
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
- ไม่มี รายงานการลงทุนทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
ในช่วงเวลาตัง้ แต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุน
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 กองทุนไม่มีการถื อหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถื อหน่วยลงทุน
โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
ชื่อ - นามสกุล
นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
นายอุ่นฮ้ง แซ่ลมิ ้
นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิภากุล
นายวงศกร เหมพันธ์

ขอบเขตหน้าที่

วันทีเ่ ริ่มบริหารกองทุน

บริหารทีมงานสายงานการลงทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน

17 สิงหาคม 2563
21 มิถนุ ายน 2564
16 กันยายน 2564
28 มีนาคม 2565
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ข้อมูลกองทุนหลัก
ชื่อกองทุนหลัก
Manulife Global Fund - India Equity Fund (Class I2 - USD)

Bloomberg Code
MINEQID:LX

ISIN Code
LU1079480668

ผลการดําเนินงานย้อนหลังของกองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund (Class I2 - USD)

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

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund (Class I2 - USD)

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

ที่มา : ข้อมูลจาก Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.manulife.com.hk
“การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ได้รบั เงินคืนสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกได้ ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต”
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กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ
(“เดิมชื่อ: กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อินเดีย อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ”)

งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ
(“เดิมชื่อ: กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อินเดีย อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ”)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ (“กองทุน”) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ ณ วันที่
31 มี นาคม 2565 ผลการดาเนิ นงาน และการเปลี่ ยนแปลงสิ นทรั พย์สุทธิ สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริ ษทั จัดการ
ลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกองทุนตามข้อกาหนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า
ได้ปฏิ บตั ิ ตามความรั บผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชีว่าด้วยการบัญชี สาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หาร
กองทุนพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุน ในการดาเนินงานต่อเนื่อง
เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผูบ้ ริ หารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรื อหยุดดาเนิ นงานหรื อไม่สามารถดาเนิ นงานต่อเนื่ องต่อไปได้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีซ่ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการ
รับ ประกัน ว่า การปฏิบ ตั ิง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีจ ะสามารถตรวจพบข้อ มูล ที่ข ดั ต่อ ข้อ เท็จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสาคัญ ที่มีอ ยู่ไ ด้เ สมอไป ข้อ มูล ที่ข ดั ต่อ ข้อ เท็จ จริ ง อาจเกิด จากการทุจ ริ ต หรื อ ข้อ ผิด พลาดและถือ ว่ามีสาระสาคัญ เมื ่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
-

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจ ริ ต หรื อ ข้อ ผิด พลาด ออกแบบและปฏิบ ตั ิง านตามวิธี การตรวจสอบเพื ่อ ตอบสนองต่อ ความเสี่ ย ง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเ สี่ ยงที่
เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

-

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน
ของกองทุน

-

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริ หารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หารกองทุน

-

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารกองทุน และ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ที่ อ าจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัย อย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกองทุน ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
ข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทุน
ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง

-

ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
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SP Audit Co., Ltd.
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารกองทุนในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายใน หาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริ ษทั เอส พี ออดิท จากัด

( นายเกียรติศกั ดิ์ วานิชย์หานนท์ )
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 6 มิถุนายน 2565
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กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
(“เดิมชื่ อ: กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ”)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายหน่วยลงทุน
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลักค้างรับ
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

4

2565

(หน่ วย : บาท)
2564

50,131,630.20
2,928,749.54

35,992,760.56
2,787,148.42

445.72
3,448.27
17,971.38
53,082,245.11

156.01
58,128.13
12,718.09
38,850,911.21

7,023.04
135,227.28
13,047.46
155,297.78
52,926,947.33

198,544.96
178,619.14
12,457.24
389,621.34
38,461,289.87

สินทรัพย์สุทธิ :
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไรสะสมจากการดาเนินงาน
สินทรัพย์สุทธิ

38,322,486.07

31,890,191.32

(22,041,262.64)
36,645,723.90
52,926,947.33

(24,539,822.18)
31,110,920.73
38,461,289.87

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นปี (หน่วย)

13.8109
3,832,248.6065

12.0605
3,189,019.1321

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6
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กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
(“เดิมชื่ อ: กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ”)
งบประกอบรำยละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
จำนวนหน่ วย
(หน่ วย)
หน่ วยลงทุนในต่ ำงประเทศ
Manulife Global Fund - India Equity Fund (Class I2)
รวมหน่ วยลงทุนในต่ ำงประเทศ
รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

748,423.0060

มูลค่ ำยุติธรรม
(บำท)

ร้ อยละของ
มูลค่ ำเงินลงทุน

50,131,630.20
50,131,630.20

100.00
100.00

50,131,630.20

100.00
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กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
(“เดิมชื่ อ: กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ”)
งบประกอบรำยละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
จำนวนหน่ วย
(หน่ วย)
หน่ วยลงทุนในต่ ำงประเทศ
Manulife Global Fund - India Equity Fund (Class I2)
รวมหน่ วยลงทุนในต่ ำงประเทศ
รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

630,645.6460

มูลค่ ำยุติธรรม
(บำท)

ร้ อยละของ
มูลค่ ำเงินลงทุน

35,992,760.56
35,992,760.56

100.00
100.00

35,992,760.56

100.00
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กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
(“เดิมชื่ อ: กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ”)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ
รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลัก
รวมรายได้

2565

(หน่ วย : บาท)
2564

2,268.33
222,800.71
225,069.04

1,179.00
126,749.23
127,928.23

1,027,440.25
68,890.85
35,226.55
50,253.00
18,477.43
1,200,288.08
(975,219.04)

598,517.15
321,000.00
20,520.65
90,150.00
5,525.91
1,035,713.71
(907,785.48)

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน

11,600,920.22
(4,328,998.00)
7,271,922.22

15,766,101.11
15,766,101.11

การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้
หัก : ภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

6,296,703.18
(340.25)
6,296,362.93

14,858,315.63
(204.50)
14,858,111.13

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

4

25

กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
(“เดิมชื่ อ: กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ”)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565

2565
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก
การดาเนินงาน
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 10)
การเพิม่ ขึ้นของทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การเพิม่ ขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี

6,296,362.93
(761,559.76)
31,249,398.27
(22,318,543.98)
14,465,657.46
38,461,289.87
52,926,947.33

(หน่ วย : บาท)
2564

14,858,111.13
(181,968.13)
8,246,519.32
(10,381,966.05)
12,540,696.27
25,920,593.60
38,461,289.87
(หน่ วย : หน่ วย)

การเปลี่ยนแปลงของจานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้ อคืนในระหว่างปี
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3,189,019.1321
2,100,764.0402
(1,457,534.5658)
3,832,248.6065

3,429,966.0727
784,597.0192
(1,025,543.9598)
3,189,019.1321
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กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
(“เดิมชื่ อ: กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565

1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ
กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2558 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 1,600 ล้ำนบำท (แบ่งเป็ น 160 ล้ำนหน่วย
ลงทุน มูลค่ำหน่ วยละ 10 บำท) โดยมี บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน คิง ไว (เอเชี ย) จำกัด (“บริ ษทั จัดกำร”) (“เดิมชื่ อ:
บริ ษทั หลักทรั พย์จัดกำรกองทุน แมนู ไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ”) เป็ นผูจ้ ัดกำรกองทุน ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด
(มหำชน) เป็ นนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน (เดิมธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย)
จำกัด เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2564)
กองทุนมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
- ชนิดสะสมมูลค่ำ

เหมำะสำหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งกำรผลตอบแทนผ่ำนกำรเพิ่มมูลค่ำของหน่วยลงทุนเป็ นหลัก

- ชนิดจ่ำยเงินปันผล

เหมำะสำหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งกำรรับผลตอบแทนจำกเงินปันผล

กองทุนเป็ นกองทุนรวมประเภทรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลำสิ้ นสุ ดของโครงกำร โดยมีนโยบำยกำรลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยลงทุนในกองทุน Manulife Global Fund India Equity Fund (Class I2) โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่ำวข้ำงต้นโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน
ข้อมูลที่สำคัญของกองทุนหลักมีดงั ต่อไปนี้
ชื่อกองทุนหลัก

: Manulife Global Fund - India Equity Fund (Share Class I2)

สถำนที่จดทะเบียน : ประเทศลักเซมเบิร์ก
สกุลเงิน

: ดอลลำร์สหรัฐอเมริ กำ

บริ ษทั จัดกำร

: Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

นโยบำยกำรลงทุน

: กองทุนหลักมีนโยบำยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตรำสำรทุนของบริ ษทั ที่จดทะเบียน หรื อ
มีสำนักงำนซึ่งจดทะเบียนในหรื อดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) ซึ่งผ่ำน
กำรคัดเลือกจำกกำรพิจำรณำด้ำนศักยภำพในกำรเติบโตของเงินปันผลและกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำ
หุ้นในระยะยำวอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนหลัก โดยตรำสำรทุน
และหลักทรัพย์ที่อำ้ งอิงกับตรำสำรทุนนั้นรวมถึงหุ้นสำมัญ หุ้นบุริมสิ ทธิและใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อำ้ งอิง
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กองทุนมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดในหนังสื อชี้ชวน
เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2564 สำนักงำน ก.ล.ต. ได้เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรเกี่ยวกับ เปลี่ยนชื่อโครงกำรจัดกำร
กองทุนรวม จำกเดิมชื่อ “กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อินเดีย อิควิต้ ี เอฟไอเอฟ” เป็ น “กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิต้ ี
เอฟไอเอฟ” โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 2 สิ งหำคม 2564
2.

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นตำมแนวปฏิบตั ิทำงบัญชี ว่ำด้วยกำรบัญชี สำหรับกิจกำรที่ดำเนิ นธุ รกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทุนตำมที่
สมำคมบริ ษทั จัดกำรลงทุนกำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบตั ิทำงบัญชี”) ส่วนเรื่ องที่แนวปฏิบตั ิทำง
บัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้
ในรอบระยะเวลำบัญชีน้ นั
งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็ นภำษำไทย ในกรณี ที่มีควำมหมำยขัดแย้งกันหรื อมี
ควำมแตกต่ำงในกำรตีควำมระหว่ำงสองภำษำ ให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก

3.

สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
3.1 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน
การรั บรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเมื่อเริ่ มแรก
กองทุนรับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินจะรับรู ้ในวันที่มีกำรตกลงกัน (Trade date) คือ
วันที่กองทุนมีขอ้ ผูกมัดที่จะซื้อหรื อขำยเงินลงทุน
กองทุนจะรั บรู ้ รำยกำรเมื่ อเริ่ มแรกของสิ นทรั พย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยต้นทุนในกำรทำ
รำยกำรซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำของสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมจะรับรู ้เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยทันทีเมื่อเกิดขึ้น
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าในภายหลัง
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม
หนี้ สินทำงกำรเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็ นหนี้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย ยกเว้น
หนี้สินอนุพนั ธ์จะต้องวัดมูลค่ำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม
กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลังของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหรื อหนี้สินทำงกำรเงินที่
วัดมูลค่ำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมจะรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
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การตัดรายการ
กองทุนตัดรำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน เฉพำะเมื่อสิ ทธิ ตำมสัญญำที่จะได้รับกระแสเงินสดจำกสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
หมดอำยุ หรื อเมื่อโอนสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและโอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของเกือบทั้งหมด
ของสิ นทรัพย์ให้กิจกำรอื่น
ณ วันที่ตดั รำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน กองทุนต้องรับรู ้ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และผลรวมของ
สิ่ งตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รับและค้ำงรับในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
กองทุนตัดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงิน เมื่อภำระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญำได้มีกำรปฏิบตั ิตำมแล้ว ได้มีกำรยกเลิก หรื อสิ้นสุ ด
ณ วันที่ตดั รำยกำรหนี้สินทำงกำรเงิน กองทุนต้องรับรู ้ผลแตกต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สินทำงกำรเงินที่ตดั
รำยกำรและสิ่ งตอบแทนที่จ่ำยและค้ำงจ่ำยรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.2 กำรแบ่งปั นส่ วนทุน
กองทุนรวมบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่ประกำศจ่ำ ยปั นผลเป็ นเงินสด
3.3 กำรรับรู ้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
รำยได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
ค่ำใช้จ่ำยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
3.4 ภำษีเงินได้
กองทุนมีหน้ำที่เสี ยภำษีเงินได้นิติบุคคลเฉพำะเงินได้พึงประเมินตำมมำตรำ 40(4)(ก) แห่ งประมวลรัษฎำกรในอัตรำ
ร้อยละ 15 ของรำยได้ก่อนหักรำยจ่ำยใด ๆ
3.5 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรบัญชีที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นสกุลเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิดรำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ แปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนโดยใช้
อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่รำยงำน
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำให้รับรู ้เป็ นกำไรหรื อขำดทุน ซึ่งได้แสดงไว้ในกำไรหรื อขำดทุนสุ ทธิ
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
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3.6 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมำยถึง บุคคลหรื อกิ จกำรที่ลงทุนในส่ วนได้เสี ยของกองทุน ตั้งแต่
ร้อยละ 10 ของส่ วนได้เสี ยทั้งหมดที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื อฝ่ ำยบริ หำร ซึ่ งประกอบด้วย
บุคคลที่รับผิดชอบในกำรจัดกำรกองทุน หรื อมีหน้ำที่กำหนดนโยบำยหรื อตัดสิ นใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวตั ถุประสงค์
ที่วำงไว้
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมกองทุน หรื ออยูภ่ ำยใต้
อำนำจกำรควบคุมของกองทุน หรื อมี อิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญของกองทุน หรื ออยู่ภำยใต้อิทธิ พลอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญของกองทุน
3.7 บัญชีปรับสมดุล
ส่ วนหนึ่ งของรำคำขำยหรื อรำคำรับซื้ อคืนของหน่วยลงทุนซึ่ งเท่ำกับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้
แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรำยกำรถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”
3.8 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี
ในกำรจัดทำงบกำรเงินให้เป็ นไปตำมแนวปฏิบตั ิทำงบัญชี ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี
ซึ่ ง มีผ ลกระทบต่อ จำนวนเงิน ที่เ กี่ย วข้อ งกับ สิ น ทรัพ ย์ หนี้ สิ น รำยได้ ค่ำ ใช้จ่ำ ย และกำรเปิ ดเผยข้อ มูล เกี่ย วกับ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อำจเกิดขึ้น ซึ่ งผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณไว้
4.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กองทุนมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งประกอบด้วยบริ ษทั จัดกำร บริ ษทั ที่มีผถู ้ ือหุ้นหรื อผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนและ/หรื อกรรมกำรเดียวกันกับบริ ษทั จัดกำร และกองทุนอื่นที่บริ หำรโดยบริ ษทั จัดกำรเดี ยวกัน รำยกำรที่สำคัญ
ดังกล่ำวสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : บำท)
2565

2564

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด
(“เดิมชื่อ: บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ”)
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร

1,027,440.25

598,517.15 ตำมเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

Manulife Investment Management
รำยได้ค่ำตอบแทนจำกกำรลงทุนในกองทุนหลัก

-

126,749.23 ตำมที่ระบุในสัญญำ

Manulife Global Fund - India Equity Fund (Share Class I2)
ซื้อเงินลงทุน

-

2,758,985.11 ตำมรำคำตลำด

ขำยเงินลงทุน

-

6,894,110.80 ตำมรำคำตลำด
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(หน่วย : บำท)
2565

2564

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสำระสำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
(หน่วย : บำท)
2565

2564

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด
(“เดิมชื่อ: บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ”)
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรค้ำงจ่ำย

81,058.51

59,818.20

Manulife Investment Management
รำยได้ค่ำตอบแทนจำกกำรลงทุนในกองทุนหลักค้ำงรับ

-

12,718.09

-

35,992,760.56

Manulife Global Fund - India Equity Fund (Share Class I2)
เงินลงทุน
5.

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรซื้อขำยเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ื อขำยเงินลงทุนสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
2565

6.

2564

ซื้อเงินลงทุน

21,342,929.42

2,758,985.11

ขำยเงินลงทุน

18,804,980.00

6,894,110.80

หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ำย
รำยกำรเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนคงเหลือ แยกตำมประเภทผูถ้ ือหน่วยลงทุน ดังนี้
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2565

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี

ชนิดสะสมมูลค่ำ
1,961,331.7662

(หน่วย : หน่วย)
ชนิดจ่ำยเงินปันผล
1,227,687.3659

หน่วยลงทุนที่ขำยในระหว่ำงปี

1,631,593.4755

469,170.5647

หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่ำงปี

(1,128,604.8329)

(328,929.7329)

หน่วยลงทุน ณ วันปลำยปี

2,464,320.4088

1,367,928.1977
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สิ นทรัพย์สุทธิ (บำท)
มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บำท)

40,088,592.05

12,838,355.28

16.2676

9.3852

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564
ชนิดสะสมมูลค่ำ
2,102,293.4969

(หน่วย : หน่วย)
ชนิดจ่ำยเงินปันผล
1,327,672.5758

หน่วยลงทุนที่ขำยในระหว่ำงปี

623,179.7245

161,417.2947

หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่ำงปี

(764,141.4552)

(261,402.5046)

หน่วยลงทุน ณ วันปลำยปี

1,961,331.7662

1,227,687.3659

27,777,588.57

10,683,701.30

14.1626

8.7023

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี

สิ นทรัพย์สุทธิ (บำท)
มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บำท)

กำรเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิ จำกกำรดำเนินงำนแยกตำมประเภทผูถ้ ือหน่วยลงทุน สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2565 และ 2564 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
2565

2564

ชนิดสะสมมูลค่ำ

4,901,094.06

10,641,822.49

ชนิดจ่ำยเงินปันผล

1,395,268.87

4,216,289.37

6,296,362.93

14,858,111.86

รวม
7.

รำยได้ค่ำตอบแทนจำกกำรลงทุนในกองทุนหลัก
รำยได้ค่ำตอบแทนจำกกำรลงทุนในกองทุนหลัก คือ ส่วนลดค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรของกองทุนหลักในต่ำงประเทศที่กองทุน
ลงทุนในอัตรำที่ตกลงกัน โดยกองทุนจะได้รับจำกบริ ษทั จัดกำรของกองทุนหลักดังกล่ำวเป็ นเงินสดหรื อหน่วยลงทุน

8.

กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
8.1 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรมเป็ นรำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ำยเพื่อโอนหนี้สินในรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติ
ระหว่ำงผูร้ ่ วมตลำด ณ วันที่ วดั มูลค่ำ ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ กองทุนจะประมำณมูลค่ำยุติธรรม
และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
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กองทุนวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยแบ่งตำมลำดับขั้นของข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ และตำมระดับควำมสำคัญของข้อมูลที่ใช้วดั มูลค่ำ
ยุติธรรม ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
-

ระดับที่ 1 เป็ นรำคำเสนอซื้ อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์ หรื อหนี้สินอย่ำง
เดียวกันและกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงตลำดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่ำ

-

ระดับที่ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อโดยทำงอ้อมสำหรั บสิ นทรั พย์น้ ันหรื อหนี้ สินนั้น
นอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

-

ระดับที่ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย : บำท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์
หน่วยลงทุน

-

50,131,630.20

-

50,131,630.20

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย : บำท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์
หน่วยลงทุน

-

35,992,760.56

-

35,992,760.56

กองทุนมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้
-

มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนที่ไม่มีตลำดซื้ อขำยคล่องรองรับคำนวณโดยใช้มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย
ณ สิ้ นวันทำกำรสุ ดท้ำย

ในระหว่ำงปี ปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
8.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต
ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต คือ ควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดจำกกำรที่คู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินได้ กองทุนมีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้เครดิตที่เกี่ยวเนื่ องกับสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม สิ นทรัพย์ทำง
กำรเงินดังกล่ำวจะครบกำหนดในระยะเวลำอันสั้น กองทุนจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยจำกกำรเก็บหนี้
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8.3 ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย คือ ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด ซึ่ งอำจจะส่ งผล
กระทบต่อมูลค่ำของสิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ นและหนี้ สินทำงกำรเงิ น อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรั พย์และหนี้ สิน
ทำงกำรเงินส่ วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่
ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในปัจจุบนั
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่สำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย ได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ไม่มี

ตำมรำคำตลำด

อัตรำดอกเบี้ย

รวม

-

50,131,630.20

50,131,630.20

2,000.00

2,928,749.54

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินฝำกธนำคำร

2,926,749.54

ลูกหนี้จำกดอกเบี้ย

-

445.72

445.72

ลูกหนี้จำกกำรขำยหน่วยลงทุน

-

3,448.27

3,448.27

-

17,971.38

17,971.38

เจ้ำหนี้จำกกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

-

7,023.04

7,023.04

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

-

135,227.28

135,227.28

รำยได้ค่ำตอบแทนจำกกำรลงทุน
ในกองทุนหลักค้ำงรับ
หนี้สินทำงกำรเงิน

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่สำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย ได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ไม่มี

ตำมรำคำตลำด

อัตรำดอกเบี้ย

รวม

-

35,992,760.56

35,992,760.56

-

2,787,148.42

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินฝำกธนำคำร

2,787,148.42

ลูกหนี้จำกดอกเบี้ย

-

156.01

156.01

ลูกหนี้จำกกำรขำยหน่วยลงทุน

-

58,128.13

58,128.13
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(หน่วย : บำท)
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ไม่มี

ตำมรำคำตลำด

อัตรำดอกเบี้ย

รวม

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
รำยได้ค่ำตอบแทนจำกกำรลงทุน
ในกองทุนหลักค้ำงรับ

-

12,718.09

12,718.09

เจ้ำหนี้จำกกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

-

198,544.96

198,544.96

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

-

178,619.14

178,619.14

หนี้สินทำงกำรเงิน

8.4 ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
ควำมเสี่ ย งด้ำนอัต รำแลกเปลี่ ยน คือ ควำมเสี่ ย งจำกกำรเปลี่ย นแปลงของอัต รำแลกเปลี่ ยนเงิน ตรำต่ำงประเทศ
ซึ่งอำจจะทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่ำตรำสำรทำงกำรเงิน ควำมผันผวนต่อรำยได้หรื อมูลค่ำของสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบญั ชีที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้
รำยกำร
เงินลงทุน (มูลค่ำยุติธรรม)
รำยได้ค่ำตอบแทนจำกกำรลงทุนในกองทุนหลักค้ำงรับ

(หน่วย : ดอลลำร์สหรัฐอเมริ กำ)
2565
2564
1,505,228.35
1,147,838.14
539.60
405.59

8.5 ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรได้รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่ำงประเทศล่ำช้ำ
ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรได้รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่ำงประเทศล่ำช้ำ คือ ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำก
วันหยุดทำกำรของประเทศที่กองทุนลงทุนหรื อประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนอำจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำกำรของ
ประเทศไทย ทำให้กองทุนอำจได้รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนลงทุน ล่ำช้ำ
และส่งผลกระทบต่อกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในประเทศ
กองทุนลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ อำจเกิดปั ญหำอันเกิดจำกวันหยุดทำกำรของประเทศที่
กองทุนลงทุน คือ มีวนั หยุดทำกำรไม่ตรงกับวันหยุดทำกำรของประเทศไทย กองทุนจึงอำจประสบปัญหำควำมล่ำช้ำ
ในกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยบริ ษทั จัดกำรจะชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน
ดังกล่ำวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั คำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำย
และรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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9.

ภำระผูกพัน
กองทุนมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน
ตำมเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

10.

กำรแบ่งปันส่วนทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
เงินปันผลที่ประกำศจ่ำยในระหว่ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2565 มีรำยละเอียดดังนี้
วันปิ ดสมุดทะเบียน
15 มิถุนำยน 2564
15 กันยำยน 2564
15 ธันวำคม 2564
15 มีนำคม 2565

สำหรับรอบระยะเวลำ
1 มีนำคม 2564 - 31 พฤษภำคม 2564
1 มิถุนำยน 2564 - 31 สิ งหำคม 2564
1 กันยำยน 2564 - 30 พฤศจิกำยน 2564
1 ธันวำคม 2564 - 28 กุมภำพันธ์ 2565

อัตรำหน่วยละ
0.15
0.15
0.15
0.15
รวม

(หน่วย : บำท)
รวม
172,894.81
190,540.86
198,683.96
199,440.13
761,559.76

เงินปันผลที่ประกำศจ่ำยในระหว่ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564 มีรำยละเอียดดังนี้
วันปิ ดสมุดทะเบียน
15 มีนำคม 2564
11.

สำหรับรอบระยะเวลำ
1 ธันวำคม 2563 - 28 กุมภำพันธ์ 2564

อัตรำหน่วยละ
0.15
รวม

(หน่วย : บำท)
รวม
181,968.13
181,968.13

กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รำยกำรบำงรำยกำรในงบกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแสดง
รำยกำรในงบกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 ซึ่งสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
ตำมที่

ตำมที่

รำยงำนไว้เดิม

จัดประเภทใหม่

รำยงำนใหม่

188,845.60

(10,226.46)

178,619.14

2,230.78

10,226.46

12,457.24

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
หนี้สินอื่น
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(หน่วย : บำท)
ตำมที่
รำยงำนไว้เดิม

ตำมที่
จัดประเภทใหม่

รำยงำนใหม่

-

15,766,101.11

15,766,101.11

1,176,001.84

(1,176,001.84)

-

15,736,267.02

(15,736,267.02)

-

รำยกำรขำดทุนสุ ทธิที่เกิดขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

(499,485.85)

499,485.85

-

รำยกำรขำดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

(646,681.90)

646,681.90

-

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564
รำยกำรกำไรสุ ทธิจำกเงินลงทุน
รำยกำรกำไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นจำกเงินลงทุน
รำยกำรกำไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกเงินลงทุน

12.

กำรอนุมตั ิงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอำนำจของกองทุนเมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2565
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