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สาสน์จากบริษทัจัดการ 
 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จาํกัด (“บริษัท”) ขอนาํส่งรายงานประจาํปีของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี ้ 

เอฟไอเอฟ  (KWI INDIA) สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ โดย ณ สิน้เดือนมีนาคม 2565 บริษัทมีมูลค่า

ทรพัยสิ์นสทุธิภายใตก้ารจดัการรวมทัง้สิน้ 32,545,084,439.49 บาท  

ปัจจบุนั บรษิัทมีกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการทัง้สิน้ 16 กองทนุ ประกอบดว้ย 
 
 กองทุนรวมทีล่งทนุในต่างประเทศ 9 กองทนุ  

 กองทนุเปิด เคดบับลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ  กองทนุเปิด เคดบับลิวไอ เอเชยี แปซิฟิก พรอ็พเพอรต์ี ้รีท 

 กองทนุเปิด เคดบับลิวไอ อิเมอรจ์ิง้ อีสเทอรน์ ยโุรป เอฟไอเอฟ   กองทนุเปิด เคดบับลิวไอ ยเูอส แบงค ์อิควติี ้เอฟไอเอฟ 

 กองทนุเปิด เคดบับลิวไอ เอเชยีน สมอลแคป อิควิตี ้เอฟไอเอฟ  กองทนุเปิด เคดบับลิวไอ เอเชยีน อิควิตี ้พลสั เอฟไอเอฟ 

 กองทนุเปิด เคดบับลิวไอ เฮลธแ์คร ์เอฟไอเอฟ  กองทนุเปิด เคดบับลิวไอ สมารท์ เอนเนอรจ์ี ้อิควิตี ้เอฟไอเอฟ 

 กองทนุเปิด เคดบับลิวไอ อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ  

 กองทนุรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน 

 กองทนุเปิด เคดบับลิวไอ ไทย อิควิตี ้  กองทนุเปิด เคดบับลิวไอ อิควิตี ้ปันผล 

 กองทนุรวมตลาดเงนิ 1 กองทุน 

 กองทนุเปิด เคดบับลิวไอ มนัน่ี มารเ์กต็ 

 กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่งเป็น 3 ชนิดหน่วยลงทุน 

 กองทนุเปิด เคดบับลิวไอ หุน้ระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี  กองทนุเปิด เคดบับลิวไอ หุน้ระยะยาว ชนิดเพ่ือการออม 

 กองทนุเปิด เคดบับลิวไอ หุน้ระยะยาว ชนิดไม่ไดล้ดหย่อนภาษี 

 กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) 2 กองทนุ  

 กองทนุเปิด เคดบับลิวไอ เฟล็กซเิบิล้ฟันด ์เพ่ือการเลีย้งชีพ  กองทนุเปิด เคดบับลิวไอ เอเชยีน สมอลแคป อิควิตี ้เพ่ือการเลีย้งชีพ 

 กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนทีเ่ป็นกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 1 กองทุน  

 กองทนุเปิด เคดบับลิวไอ ตราสารหนี ้สาํหรบักองทนุสาํรองเลีย้งชพี 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุน 

อย่างระมดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือประโยชนส์งูสดุท่ีจะเกิดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน ทัง้นี ้บริษัทยงัคงมุ่งมั่นท่ีจะนาํเสนอผลิตภณัฑ ์และ

ปรบัปรุงคณุภาพการขายและการบรกิาร ตลอดจนสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูถื้อหน่วยลงทนุทกุท่านต่อไป 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ คิง ไว (เอเชยี) จาํกดั 
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2 

ประวัติบริษัท 
 

บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จาํกัด (“บลจ. คิง ไว (เอเชีย)”) เป็นบริษัทจัดการลงทุนท่ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลกัทรพัยป์ระเภทจดัการกองทนุรวมและกองทนุส่วนบคุคลจากกระทรวงการคลงัและอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ทัง้นี ้บริษัทฯ เริ่มดาํเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2550 ในชื่อของ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย)”)  

เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ท่ีผ่านมา กลุ่ม คิง ไว ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของบริษัทฯ ทัง้หมดจากกลุ่มแมนูไลฟ์ เป็นผลให ้บริษัท คิง ไว แคปปิตอล 

จาํกัด และบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ทางตรงและทางออ้มของบริษัทฯ ตามลาํดบั จากการท่ี

กลุ่ม คิง ไว ไดเ้ล็งเห็น ถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจดา้นการเงินของภมูิภาคเอเชียในอนาคตจึงมีแผนธุรกิจท่ีวางกลยทุธใ์หบ้รษิัทจดัการ

ลงทุนในประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทาง ธุรกิจของภูมิภาคนีแ้ละไดพิ้จารณาชื่อใหม่ของบริษัทฯ เป็น บริษัทหลักทรพัย์จดัการกองทุน  

คิง ไว (เอเชีย) จาํกดั เพ่ือรองรบัการขยายธุรกิจต่อไป 

คณะกรรมการของบริษทัจัดการ (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2565) 

1. นายแอนโทนิโอ เฮง ตทั ชาน   ประธานกรรมการ 

2. นายสเุมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์   กรรมการ 

3. นายจซีู หลิว    กรรมการ 

 

คณะผู้บริหารของบริษทัจดัการ (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2565) 

1. นายแอนโทนิโอ เฮง ตทั ชาน   ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

2. นายสเุมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์   กรรมการผูจ้ดัการ สายงานการลงทนุ และประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการลงทุน 

3. นายจซีู หลิว    กรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาตลาดจีน 

4. นางสาวชชัฎดา เอกะหิตานนท ์  ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

5. นายสวุฒัน ์ภกัดีพฒันพณิช   ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานบรหิารช่องทางจดัจาํหน่าย 

6. นางสาวปานรดา โกจารยศ์รี   ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานปฏิบตัิการ 

7. นายจิรศกัดิ์ กีรติไพบลูย ์   ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดแูลกจิการ 
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ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด 
 

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ (KWI INDIA) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีย้อนหลัง 1 ปี  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เทียบกบัช่วงเวลาในรอบปีบญัชีก่อนหนา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ดงันี ้ 

 31 ม.ีค. 65 31 ม.ีค. 64 

 มูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ  

(ล้านบาท) 

มูลค่าหน่วยลงทนุ  

(บาท) 

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ  

(ล้านบาท) 

มูลค่าหน่วยลงทนุ  

(บาท) 

KWI INDIA-A 40.09 16.2676 27.78 14.1626 

KWI INDIA-D 12.84 9.3852 10.68 8.7023 

ผลตอบแทนยอ้นหลงั (%) 1 เม.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 1 เม.ย. 63 – 31 ม.ีค. 64 

KWI INDIA-A 14.87% 60.36% 

KWI INDIA-D 14.76% 60.44% 

เกณฑม์าตรฐาน* 17.58% 70.10% 

(* ผลการดาํเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of Master Fund) สัดส่วน 100% ปรบัดว้ยอัตราแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงินบาท  

ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน) 

ทั้งนี ้นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2558 กองทุนไดม้ีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลสาํหรบัหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล  

(KWI INDIA-D) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 13 ครัง้ รวมทัง้สิน้ 5.00 บาทต่อหน่วย  

ณ สิน้เดือนมีนาคม 2565 กองทุนหลัก Manulife Global Fund - India Equity Fund (Share Class I2) มีสัดส่วนการลงทุนในประเทศ

อินเดียอยู่ท่ี 96.42% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มการเงิน (Financials) 27.11% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology) 16.94% กลุ่มวตัถดุิบ (Materials) 13.22% กลุ่มพลงังาน (Energy) 9.41% และกลุ่มการแพทย ์(Health Care) 

7.58% 

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที ่1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนหลัก (สิน้สุด ณ วันที ่31 มีนาคม 2565) 

ในช่วงท่ีผ่านมา กองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund (Class I2) ให้ผลตอบแทนรวมในอัตรา 11.96%1 (ขณะท่ีผลการ

ดาํเนินงานสุทธิของกองทุนหลักอยู่ท่ี 10.50%) เทียบกับดัชนีชีว้ัดผลการดาํเนินงาน (Benchmark) ซึ่งใหผ้ลตอบแทนในอัตรา 18.53%    

โดยกองทนุหลกัใหผ้ลตอบแทนตํ่ากว่า 6.57% 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนหลักท่ีตํ่ากว่า Benchmark ในช่วงท่ีผ่านมา สืบเน่ืองจากการพิจารณากระจายการลงทุนของสินทรพัย ์

ในหมวดอตุสาหกรรมต่างๆ การคดัเลือกหุน้ท่ีลงทนุช่วยใหผ้ลตอบแทนโดยรวมของกองทนุหลกัดีขึน้ แต่หากพิจารณาตามกลุ่มอตุสาหกรรม

ท่ีลงทุนนัน้ การคดัเลือกหุน้ในกลุ่มสินคา้ฟุ่ มเฟือย (Consumer Discretionary) กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค (Consumer Staples) และกลุ่ม

สาธารณูปโภค (Utilities) ตลอดจนการลดนํา้หนกัการลงทุนในกลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มบรกิารดา้นการส่ือสาร (Communication Service) 

กลุ่มพลงังาน (Energy) รวมถึงการเพ่ิมนํา้หนกัการลงทนุในกลุ่มการเงิน และกลุ่ม Healthcare เป็นสาเหตุหลกัท่ีฉุดผลการดาํเนินงานของ

กองทุน อย่างไรก็ตาม ปัจจยัท่ีช่วยหนุนผลการดาํเนินงานของกองทุนหลกับางส่วน ไดแ้ก่ การคดัเลือกหุน้ในกลุ่มวตัถุดิบ กลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์

(Real Estate) และ IT รวมถึงการลดนํา้หนกัการลงทนุในกลุ่มสินคา้อปุโภคบรโิภค และเพ่ิมนํา้หนกัการลงทนุในกลุ่มวตัถดุิบ 

 

 

__________________________________ 

1 ท่ีมา : Manulife Investment Management ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
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ภาพรวมของตลาดและกลยุทธก์ารลงทุนในรอบปีทีผ่่านมา 

หุน้อินเดียใหผ้ลตอบแทนสงูขึน้โดยตลอด ท่ามกลางความผนัผวนของตลาดในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา โดยในช่วงตน้เดือนเมษายน 2564 

ราคาหุ้นของอินเดียอ่อนตัวลงอย่างมีนัยสาํคัญเน่ืองจากตัวเลขผู้ติดเชือ้ไวรัส COVID-19 ในอินเดียพุ่งสูงขึน้อีกระลอกหน่ึง ส่งผลให ้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงกัลงและมีการขยายมาตรการควบคุมอย่างเขม้งวดอีกครัง้ อย่างไรก็ดี ตลาดหุน้เริ่มฟ้ืนตวัขึน้ในช่วงปลาย

เดือนเมษายน และคงความแข็งแกร่งอย่างต่อเน่ืองตลอดเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน เมื่อจาํนวนผูต้ิดเชือ้ COVID-19 ค่อยๆ ลดลงและ 

ทางการไดอ้อกมาตรการเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบมากขึน้ ในเดือนมิถุนายน กระทรวงการคลงัของอินเดียไดป้ระกาศใชม้าตรการใหม่ๆ  

เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจเป็นจาํนวนมาก ซึ่งรวมถึงการใหกู้เ้พ่ิมเติมในโครงการคํา้ประกันสินเชื่อ และการอนุมตัิการคํา้ประกันสินเชื่อเพ่ิมเติม 

แก่ผูป้ระกอบการ เมื่อเขา้สู่ไตรมาสท่ี 3 ราคาหุน้ในอินเดียปรบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยไดร้บัแรงหนุนจากปัจจยัหลายประการ ซึ่งรวมถึง

สถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 ท่ีคล่ีคลายขึน้ อัตราการฉีดวัคซีนต้านไวรสัท่ีทั่วถึงมากขึน้ การดาํเนินมาตรการทางการคลัง 

ท่ีเขม้แข็งของรฐับาลเพ่ือสนบัสนุนกิจการต่างๆ ในหมวดธุรกิจท่ีสาํคญั (ไดแ้ก่ กลุ่มโทรคมนาคม ยานยนต ์และธนาคาร) การเสนอขายหุน้

ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPOs) เป็นจาํนวนมาก (รวมถึงบริษัทเทคโนโลยี) และการไหลเข้าของกระแสเงินทุนภายในประเทศ 

ท่ีแข็งแกรง่ ส่วนในแง่ของเศรษฐกิจนัน้ GDP สาํหรบัไตรมาสท่ี 2 ขยายตวัในอตัรา 20.1% (เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน) ขณะท่ีหุน้

อินเดียมีราคาอ่อนตวัลงเล็กนอ้ยในชว่งปลายปี 2564 หลงัจากท่ีเคล่ือนไหวสงูขึน้อย่างมนียัสาํคญัตลอด 9 เดือนแรกของปี และเปิดตลาดใน

ปี 2565 ดว้ยการปรบัตวัลดลง โดยประสบกบัภาวะขาดทนุตลอดไตรมาสแรกของปี อย่างไรก็ตาม ในเดือนกมุภาพนัธ ์หุน้อินเดียเริ่มกลบัมา

กระเตือ้งขึน้เมื่อรฐับาลประกาศใชม้าตรการทางการคลงัเพ่ือกระตุน้เศรษฐกจิท่ีเขม้แข็ง โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมการใชจ้่ายดา้นเงินทนุและ

การลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ ดา้นราคานํา้มนัท่ีพุ่งสงูขึน้ส่งผลใหค้วามเชื่อมั่นของนกัลงทุนในตลาดลดลง และสรา้งความ

วิตกกงัวลต่อกาํไรของบรษิัทจดทะเบียนในอนาคต ส่วนในดา้นการเมือง พรรค BJP ไดร้บัชยัชนะในการเลือกตัง้สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่ง

รฐัในจาํนวน 5 รฐัเมื่อเดือนมีนาคม ซึ่งสรา้งความมั่นใจว่านโยบายรฐับาลจะยงัคงเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีอตัราการขยายตวัของ GDP 

ในไตรมาสท่ี 4 ลดลงเหลือ 5.4% (เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) หลังจากท่ีฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งจากสถานการณ์โรคระบาดของ 

COVID-19 ก่อนหนา้นี ้ 

แนวโน้มตลาดและกลยุทธก์ารลงทุนในช่วง 6 – 12 เดือนข้างหน้า 

หากความตึงเครียดดา้นภูมิศาสตรก์ารเมืองท่ีกาํลังเกิดขึน้ในขณะนี ้และความไม่สมดุลในตลาดพลังงานของโลกยืดเยือ้ยาวนานขึน้ คาดว่า

แนวโนม้การขยายตวัทางเศรษฐกิจของอินเดียในปีปฏิทิน 2565 จะไดร้บัแรงกดดนัจากวฏัจกัรเศรษฐกิจ เน่ืองจากราคาพลงังานและแรงกดดัน 

ต่อดลุการชาํระเงินระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า อินเดียมีความยืดหยุ่นมากขึน้ต่อการเพ่ิมสงูขึน้ของราคานํา้มนัเมื่อเทียบกับ 

วฏัจักรเศรษฐกิจรอบอ่ืนๆ ในอดีต มูลค่าสาํรองเงินตราระหว่างประเทศของอินเดียยังคงใกลเ้คียงกับระดับท่ีสูงเป็นประวัติการณ ์ดุลบัญชีเงิน

สะพดักระเตือ้งขึน้ในเชิงโครงสรา้ง เน่ืองจากมีสดัส่วนของมลูค่าการส่งออกสทุธิเพ่ิมขึน้ และการปรบัเปล่ียนโครงสรา้งในระบบเศรษฐกิจส่งผลให้

อินเดียมีความยืดหยุ่นทางการคลังมากขึน้ สืบเน่ืองจากมีการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรมากขึน้ นอกจากนี้ ฐานะทางการเงินท่ีดีขึน้ 

ในเชิงโครงสรา้งนี ้ยงัเปิดโอกาสใหร้ฐับาลสามารถปรบัลดภาษีดา้นเชือ้เพลิง เพ่ือช่วยบรรเทาแรงกดดันท่ีมีต่อการพุ่งสงูขึน้ของราคาเชือ้เพลิง 

ในระดบัขายปลีกหนา้รา้น 

แรงกดดนัจากวัฏจักรเศรษฐกิจในรอบนีไ้ม่ไดท้าํใหอ้ัตราการเจริญเติบโตของอินเดียในระยะยาว (ซึ่งขบัเคล่ือนโดยการปรบัโครงสรา้งในระบบ

เศรษฐกิจ) ลดนอ้ยลง แต่หากจะมีผลใดๆ เกิดขึน้ คาดว่าน่าจะมาจากการหนุนให้นโยบายในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยการ

กลับมาลงทุนใหม่ (Reinvestment) เพ่ือลดการนาํเขา้สุทธิใหม้ีความเขม้แข็งยิ่งขึน้ แมว้่าราคานํา้มันดิบโดยเฉล่ียจะอยู่ท่ีระดับ 120 ดอลลาร์

สหรฐัฯ ต่อบารเ์รล แต่ผลกระทบท่ีมีต่ออตัราการขยายตัวของ GDP ท่ีแทจ้ริง (Real GDP) จะถูกจาํกัดขอบเขตบางส่วนโดยกันชนทางการคลัง 

(Fiscal Buffer) ท่ีรฐับาลกาํลังดาํเนินการอยู่ แน่นอนว่าหากราคานํา้มันยังคงพุ่งสูงขึน้อย่างต่อเน่ืองจนเลยระดับท่ีไดป้ระมาณการไว ้ภาวะ

ดงักล่าวย่อมมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคและประมาณการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ซึ่งในท่ีสุดแลว้ ปัจจัยดงักล่าว

ยงัคงเป็นความเส่ียงท่ีสาํคญัท่ีสดุต่อแนวโนม้ตลาดท่ีไดค้าดการณไ์ว ้

แมว้่าจะมีแรงกดดนัท่ีเกิดจากวัฏจักรเศรษฐกิจในระยะสัน้ แต่อินเดียก็ยังคงเป็นหน่ึงในประเทศขนาดใหญ่ท่ีมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

รวดเร็วท่ีสุดในปีงบปประมาณ 2565 และ 2566 เน่ืองจากภาคบริการฟ้ืนตัวและประชากรวัยผูใ้หญ่ไดร้บัการฉัดวัคซีนตา้นไวรสัอย่างทั่วถึง 

นอกจากนี ้เรายังสังเกตเห็นว่า แม้อัตราการขยายตัวของ Real GDP จะตํ่ากว่าอัตราท่ีเคยประมาณการไว ้แต่อัตราการขยายตัวของ GDP  

ท่ีเป็นตวัเงิน (Nominal GDP) ยงัคงมีระดบัสงู (ประมาณการว่า Nominal GDP จะขยายตวัในอตัราประมาณ 13-14% สาํหรบัปีงบประมาณ 2566)  
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ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทุนหลกัมีความเชื่อมั่นในโครงสรา้งเศรษฐกิจระยะยาวของอินเดีย ซึ่งขบัเคล่ือนโดยกระบวนการจดัระเบียบแบบแผนในระบบ

เศรษฐกิจ หรือ Formalization (ซึ่งนาํไปสู่การขยายตัวของเศรษฐกิจในระบบดิจิทลัท่ีมีระดบัสงู และฐานะทางการคลงัท่ีแข็งแกร่งมากขึน้) และ

ภาคการผลิตท่ีกาํลังเติบโตมากขึน้ อนัเป็นผลจากการสนบัสนุนของนโยบายรฐับาล อย่างไรก็ตาม อุปสรรคและความทา้ทายท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

จะเพ่ิมความเส่ียงให้กับประมาณการรายได้และผลกําไรของกิจการในภาคเศรษฐกิจเหล่านี้สําหรับปีปฏิทิน 2565 ปีงบประมาณ 2566  

กลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นของบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านีม้ีผลการดาํเนินงานดีในอดีต และหุ้นต่างๆ มีการซือ้ขายในระดับราคา 

ท่ีค่อนขา้งสงูในปัจจุบนั ในขณะท่ีเศรษฐกิจของอินเดียกาํลงัปรบัตวัเพ่ือรบัมือกับความไม่แน่นอนท่ีเกิดขึน้ ผูจ้ดัการกองทุนหลกัจึงไดป้ระมวล

สถานการณต์่างๆ เพ่ือสรุปเป็นความเห็นดงัต่อไปนี ้: 

มองว่าธุรกิจเหล่านีม้ีความสดใสมากกว่าในระยะสัน้ :  

 บางบริษัทในกลุ่มธุรกิจด้าน Healthcare & Health Care Services (ซึ่งรวมถึงบริการท่ีเป็นดิจิทัล) ท่ีไดร้ับผลกระทบจากการเพ่ิมขึน้ 

ของราคาวตัถดุิบในขณะนีน้อ้ยกว่าธุรกิจอ่ืนๆ และเป็นธุรกิจท่ีมีปัจจยักระตุน้การเจรญิเติบโตจากระดบัล่างสู่บน (Bottom-up Catalysts) 

 บรษิัทท่ีใหบ้ริการดา้น IT ท่ีมีขนาดค่อนขา้งใหญ่ ซึ่งมีอุปสงคท่ี์ยืดหยุ่นและไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการเพ่ิมสงูขึน้ของตน้ทุนพลงังาน 

ตํ่ากว่าบรษิัทอ่ืนๆ นอกจากนี ้บรษิัทเหล่านีย้งัไดร้บัอานิสงสจ์ากการเพ่ิมขึน้ของค่าเงินดอลลารส์หรฐัฯ 

ใขณะเดียวกนั มีความเห็นว่ากลุ่มธุรกิจต่อไปนีม้ีอนาคตท่ีสดใสนอ้ยกว่าในระยะสัน้ :  

 หุน้ของธุรกิจดิจิทัลท่ีมีความเก่ียวพันโดยตรงกับผูบ้ริโภค เน่ืองจากมูลค่าของหุน้เหล่านีไ้ดร้บัผลกระทบจากตน้ทุนเงินทุนท่ีเพ่ิมสงูขึน้   

ทั่วโลก นอกจากนี ้ราคาพลงังานท่ีพุ่งสงูขึน้ก็อาจมีผลต่อการใชจ้่ายและตน้ทนุของผูบ้รโิภค 

 สินคา้ในกลุ่มสินคา้ฟุ่ มเฟือยและยานยนต ์เน่ืองจากสินคา้ในกลุ่มนีม้ีความเส่ียงสงูต่อการลดลงของผลกาํไร โดยทัง้รายไดแ้ละอตัราการ

ทาํกาํไรของสินคา้ในกลุ่มนีม้ีแนวโนม้ท่ีจะลดลง 

ผูจ้ดัการกองทนุหลกัยงัคงมั่นใจในกลุ่มอตุสาหกรรมต่อไปนี ้: 

 กลุ่มการเงิน (Financials) – คาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีสงูขึน้ เน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อส่งผลต่อการขยายตวั

ของสินเชื่อ โดยผูจ้ดัการกองทุนหลกัคาดว่าอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงของธนาคารขนาดใหญ่โดยส่วนใหญ่จะดีขึน้ เน่ืองจากมีฐาน

เงินทุนท่ีแข็งแกร่ง และมีแนวโนม้ว่าจะสามารถควบคุมตน้ทุนดา้นสินเชื่อใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมได ้จากการประกาศผลประกอบการ

ของบริษัทจดทะเบียนในช่วงท่ีผ่านมา ธนาคารเหล่านีม้ีคุณภาพของสินทรพัยส์งูขึน้และมีการขยายตวัของสินเชื่อท่ีกระเตือ้งขึน้ตามมา 

ภายในกลุ่มการเงินนี ้ผูจ้ดัการกองทุนหลกัยงัคงใหค้วามสาํคญักบัผูใ้หบ้ริการโดยผ่านแพลตฟอรม์ดิจิทลั อาทิ ธุรกิจประกนัสขุภาพและ

นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์

 กลุ่มวตัถดุิบ (Materials) – เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีจะไดร้บัอานิสงสจ์ากระดบัราคาท่ีพุ่งสงูขึน้ของสินคา้โภคภณัฑท์ั่วโลก บรษิัทผูผ้ลิตโลหะ

และเคมีภณัฑใ์นอินเดียจะยงัคงมีผลการดาํเนินงานดี เน่ืองจากการขยายตวัของภาคการผลิตและราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์เพ่ิมขึน้ 
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ข้อมูลกองทุน 
 
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ (KWI INDIA) 
[เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อนิเดยี อิควิตี ้เอฟไอเอฟ (MS-INDIA)] 

นโยบายการลงทุน 

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Manulife Global Fund - India Equity Fund  (Share Class I2) บริหารจัดการโดย Manulife Investment 

Management (Hong Kong) Limited ซึ่งมีสดัส่วนการลงทนุเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน 

ส่วนท่ีเหลือกองทนุอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กาํหนดหรือเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้ทัง้ในและต่างประเทศ 

โดยปกติกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ (กองทุนไทย) และกองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund  

(กองทุนหลัก) จะไม่ใชเ้คร่ืองมือป้องกันความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) จึงอาจมีความเส่ียงสูงจาก 

อตัราแลกเปล่ียนเงินจากการท่ีกองทนุไทยนาํเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกลุเงินดอลลารส์หรฐัฯ ของกองทนุหลกั และกองทุนหลกั 

นาํเงินดอลลารส์หรฐัฯ ไปลงทุนในหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นสกุลเงินรูปีของประเทศอินเดีย และ/หรือสกุลเงินอ่ืนๆ ท่ีกองทุนเขา้ลงทุน ซึ่งอาจทาํให ้

ผู้ลงทุนได้รบัเงินตน้คืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนได ้ทั้งนี ้ ในอนาคตกองทุนไทย หรือกองทุนหลัก  

อาจใชเ้คร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ ซึ่งอาจมีตน้ทนุสาํหรบัการทาํธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง 

โดยทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุท่ีเพ่ิมขึน้ได ้

ประเภทโครงการ 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนท่ีเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ท่ีมีนโยบายการลงทุนใน 

ตราสารแห่งทนุ โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  

 ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : KWI INDIA-A) สาํหรบัผูล้งทนุประเภทบคุคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทนุรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการ

ลงทนุ (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจ์ากการลงทนุ (Total return) 

 ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : KWI INDIA-D) สาํหรบัผูล้งทนุประเภทบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายได้

สมํ่าเสมอจากเงินปันผล 

นโยบายการลงทนุของกองทนุหลัก “Manulife Global Fund - India Equity Fund” (Share Class I2)  

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะสรา้งมลูค่าเงินลงทุนใหเ้ติบโตในระยะยาวสาํหรบันักลงทุนท่ีมีมุมมองการลงทุนแบบระยะยาว และพรอ้มท่ีจะ

ยอมรับความผันผวนอย่างมากจากมูลค่าของเงินลงทุนได้ โดยพอรต์การลงทุนของกองทุนหลักส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยการลงทุน 

ท่ีเก่ียวขอ้งกับตราสารทุน และตราสารทนุของบรษิัทซึ่งครอบคลมุกลุ่มอตุสาหกรรม (Sector) ต่างๆ ของเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็น

ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ัง้ในอินเดียหรือตลาดหลกัทรพัยอ่ื์นๆ 

นโยบายการจ่ายปันผล จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครัง้ เฉพาะหน่วยลงทนุชนิดจา่ยเงินปันผล (KWI INDIA-D) 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) (มีผลสิน้สดุวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564) 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) (เริ่มมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มถินุายน 2564 เป็นตน้ไป) 
 

นายทะเบียนกองทนุ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
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แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 

 

 

 

 

 

 

 

คาํเตอืนทีค่วรทราบ 

 กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเส่ียง 

ของกลุ่มประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม หรือขอ้จาํกัดอ่ืนๆ เก่ียวกับการลงทนุซึ่งอาจ

ส่งผลต่อราคาหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีกองทนุพิจารณาลงทนุได ้

 กองทุนรวมนีล้งทุนในกองทุนหลักท่ีมีการลงทุนแบบกระจุกตัวในประเทศอินเดีย ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียง 

ของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายเงินปันผล ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล 

ของหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนการลงทุน ทั้งนี ้บริษัทจดัการจะแยกคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุนแต่ละชนิด โดยมลูค่าหน่วย

ลงทนุของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดอาจมีมลูค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การป้องกนัความเสี่ยง FX บางส่วน ดุลยพนิิจ ไม่ป้องกนั 

ตํ่า สูง 

ทัง้หมด/เกอืบทัง้หมด 
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 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญช ี
 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2564 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2565 

เร่ืองทีแ่ก้ไข สรุปรายละเอียด วันทีมี่ผล 

เปล่ียนผูด้แูลผลประโยชน ์ 

และสถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์น
กองทนุรวม 

เดิม ธนาคารซติีแ้บงก ์เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

        ท่ีอยู่ : 399 ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอรเ์ชนจ ์21  
                  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
                  โทร. (66) 2788-2134, (66) 2788-4764-65 

ใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
         ท่ีอยู่ : เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง   
                   เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
                   โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582 

1 มิถนุายน 2564  

เป็นตน้ไป 

เพ่ิมเติมขอ้ความสงวนสิทธิ
เก่ียวกบั Share class ในส่วน
นโยบายการลงทนุของกองทนุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class ประเภท 
อ่ืนๆ และ/หรือสกุลเงินอ่ืนใด หากมีการเปล่ียนแปลงโดยกองทุนหลกัในอนาคต
ตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชนใ์นการดาํรงวตัถปุระสงคข์องการบรหิารจดัการ
กองทุนให้เป็นไปตามท่ีได้ระบุในหนังสือชี ้ชวนนี้ ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสาํคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทาํให้ผลตอบแทนและความเส่ียงของ
กองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสาํคัญ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดาํเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยเรว็ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการและ/หรือช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม 

24 มิถนุายน 2564 

เป็นตน้ไป 

ชื่อบรษิัทจดัการ ท่ีอยู่          
เบอรโ์ทรสาร (FAX)  

เวบ็ไซต ์

เดิม บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุแมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
        ท่ีอยู่ : 1788 ชัน้ 18 อาคารสิงหค์อมเพล็กซ ์  
                  ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
                  โทร. (66) 2844-0123   โทรสาร (66) 2056-9747 
                  เว็บไซต:์ www.manulife-asset.co.th 
ใหม่ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ คิง ไว (เอเชีย) จาํกดั 
         ท่ีอยู่ : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร ์ทาวเวอร ์ชัน้ 47 
                   ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
                   โทร. (66) 2844-0123   โทรสาร (66) 2129-5921 

                   เวบ็ไซต:์ www.kwiam.com  

2 สิงหาคม 2564  

เป็นตน้ไป 

ชื่อกองทนุ/ชื่อย่อกองทนุ เดิม  กองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตรง็ค ์อินเดยี อิควติี ้เอฟไอเอฟ (MS-INDIA) 
ใหม่ กองทนุเปิด เคดบับลิวไอ อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ (KWI INDIA) 

ดชันีชีว้ดั/อา้งอิง (Benchmark) ไดเ้ปล่ียนเป็น : ผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมหลกั สดัส่วน (%) : 100 

ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐัฯ โดยปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือคาํนวณ
ผลตอบแทนเทียบเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 

เปล่ียนผูส้อบบญัชีใหม ่ เดิม ใหม่ 

บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครชัดา  
ชัน้ 33 ถนนรชัดาภิเษก เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110  
โทร. (02) 264-9090   
โทรสาร (02) 264-0789-90 
ช่ือ : นางสาวสมใจ คณุปสตุ หรือ  
       นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง หรือ  

บริษัท เอส พี ออดิท จาํกดั 
เลขท่ี 503/31 อาคาร เค.เอส.แอล.  
ทาวเวอร ์ชัน้ 18 (A)  
ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. (02) 642-6172-4   
โทรสาร (02) 642-6253 
ช่ือ : นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา หรอื  

http://www.kwiam.com/
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เร่ืองทีแ่ก้ไข สรุปรายละเอียด วันทีมี่ผล 

       นางสาวณริศรา ไชยสวุรรณ 

 

 

 

       นายสชุาติ พานิชยเ์จริญ หรือ  
       นางสาวช่ืนตา ชมเมิน หรือ  
       นางสาววนัดี เอี่ยมวณิชชา หรือ  

       นายเกียรติศกัดิ์ วานิชยห์านนท ์
 

แกไ้ขเพ่ิมเติมช่องทางการส่ง
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ 

เดิม : จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/รายงานการถือหน่วยลงทุน  
โดยทางไปรษณีย ์

ใหม่ : จดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ/ รายงานการถือหน่วยลงทนุ  
โดยทางไปรษณีย ์หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์เช่น อีเมล ์(email) 

ปรบัปรุงรายละเอียดในโครงการ
จดัการกองทนุรวม ใหเ้ป็นไป
ตามประกาศ ท่ี สน.29/2564 
เร่ือง รายละเอียดของโครงการ
จดัการกองทนุรวม 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหวัขอ้โครงการและเพ่ือลดการเปิดเผยรายละเอียดท่ีซํา้ซอ้น
ในบางหวัขอ้ลง 

 

1 มกราคม 2565  

เป็นตน้ไป 

ปรบัปรุงขอ้ความใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศการจดัการ ท่ี ทน.
11/2564 และ สน.9/2564  

(1) เพ่ิมเติมเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ของกองทุนรวม กรณีท่ีผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรอ้ง 
ผิดนัดชําระหนีฯ้ (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุตามคาํสั่งท่ีรบัไวแ้ลว้ (suspension of dealings) 

(2) ปรบัขอ้ความในหัวขอ้เร่ืองการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย  
ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย 

(3) ปรบัขอ้ความในหวัขอ้เร่ืองวิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและ
การประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิมูลค่าหน่วยลงทุน ใหส้อดคลอ้งกับการ
ยา้ยประกาศดงักล่าวไปยงัประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และปรบั
ขอ้ความในหัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีมูลค่าหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้ง 

(4) ปรับข้อความในหัวข้อเร่ืองวิ ธีการชําระเงินหรือทรัพย์สิน อ่ืนให้แก ่
ผูถื้อหน่วยลงทุน กรณีท่ีผูอ้อกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งผิด
นดัชาํระหนี ้ 

(5) ปรับข้อความในหัวข้อเร่ืองการดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม โดยให้แจ้งเลิกกองทุนต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยช่องทางใดๆ ท่ีมีหลกัฐานว่าสามารถติดต่อผูถื้อหน่วยลงทนุได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited 
100 North Sathorn Road 
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 

sc.com/th 

รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรง็ค ์อนิเดยี อคิวติี ้เอฟไอเอฟ 

ตามทีธ่นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด 
แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดยี อิควติี้ เอฟไอเอฟ (“กองทุน”) ได้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบรหิารและ
จดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่ วนัที ่1 เมษายน 2564 
ถงึ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

ธนาคารฯ เหน็ว่าส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้
บรหิารจดัการกองทุนโดยในสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ซึ่งไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนขอ้ผูกพนัทีท่ าไวก้บัผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

       ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

  (นางสาวนุชจรนิทร ์เพชรปาณีวงศ์) 
    ผูอ้ านวยการ 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
9 มถิุนายน 2564 

โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 

หมายเหตุ: รายงานผู้ดูแลผลประโยชนฉ์บับนี�ออกก่อนวนัที�การเปลี�ยนแปลงช�ือบรษัิทและช�ือกองทุนใหม่มีผลใช้บังคบั
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 ผลการดาํเนินงานย้อนหลัง (%)                                                                                            ณ วันที ่31 มีนาคม 2565 
  

กองทุน มูลค่าทรัพยส์นิสุทธิของกองทนุ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทนุ (บาท) 

KWI INDIA-A 40,088,592.05 16.2676 

KWI INDIA-D 12,838,355.28 9.3852 
  

กราฟแสดงการเปรียบเทยีบจากเงนิลงทุน 100 บาท ตั้งแตว่นัทีจั่ดตั้งกองทนุ 

 
 

ชื่อกองทนุ/ 

เกณฑม์าตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อปี 

ตั้งแตต่้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 

(9 เม.ย. 58) 

KWI INDIA-A -5.26 -5.26 -8.23 14.87 11.72 8.72 N/A 7.23 

Standard Deviation  
ของกองทนุ 

26.98 26.98 22.40 18.92 22.14 18.95 N/A 18.15 

KWI INDIA-D -5.29 -5.29 -8.28 14.76 11.68 8.68 N/A 7.20 

Standard Deviation 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

26.98 26.98 22.41 18.93 22.14 18.96 N/A 18.15 

เกณฑม์าตรฐาน*  -6.24 -6.24 -7.89 17.58 14.90 11.65 N/A 9.89 

Standard Deviation 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

24.68 24.68 21.37 18.27 22.62 19.51 N/A 18.71 

ท่ีมา : Morningstar 

หมายเหต ุ: การนาํเสนอผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิในช่วงเวลาตํ่ากว่า 1 ปี หา้มแปลงเป็นอตัราเฉล่ียต่อปี (Annualized Return) 

* ผลการดาํเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรบัดว้ยอัตราแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงินบาท  

ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน  

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ดจ้ัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม 

บริษัทจดัการลงทนุ 

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่ เกี่ ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิ ได้เป็นสิ่ งยืนยัน 

ถึงผลการดาํเนนิงานในอนาคต ผูล้งทนุโปรดทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ   

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทาํใหเ้กิดกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

และอาจไดร้บัเงนิคนืสูงกว่าหรือตํ่ากว่ามูลค่าเงนิลงทนุเร่ิมแรกได ้

                   KWI INDIA-A 
                        KWI INDIA-D 

                        Benchmark 
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 ประวัติการจ่ายเงนิปันผล (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล KWI INDIA-D) 
 

 

ปี 

Q1 Q2 Q3 Q4 

รวม 
วันทีปิ่ดสมุด

ทะเบียน 

(XD) 

อัตรา 

เงนิปันผล 

บาท/หน่วย 

วันทีปิ่ดสมุด

ทะเบียน 

(XD) 

อัตรา 

เงนิปันผล 

บาท/หน่วย 

วันทีปิ่ดสมุด

ทะเบียน 

(XD) 

อัตรา 

เงนิปันผล 

บาท/หน่วย 

วันทีปิ่ดสมุด

ทะเบียน 

(XD) 

อัตรา 

เงนิปันผล 

บาท/หน่วย 

2559 - - - - 21 ก.ย. 59 0.25 - - 0.25 

2560 15 มี.ค. 60 0.44 15 มิ.ย. 60 1.46 15 ก.ย. 60 1.00   2.90 

2561 - - 15 มิ.ย. 61 0.50 14 ก.ย. 61 0.25 14 ธ.ค. 61 0.15 0.90 

2562 - - 14 มิ.ย. 62 0.20 - - - - 0.20 

2563 - - - - - - - - - 

2564 15 มี.ค. 64 0.15 15 มิ.ย. 64 0.15 15 ก.ย. 64 0.15 14 ธ.ค. 64 0.15 0.60 

2565 15 มี.ค. 65 0.15 - - - - - - 0.15 

รวม 5.00 
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ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2564 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2565 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม*  จาํนวนเงนิ   ร้อยละของมูลค่า  

 (Fund's direct expenses)   (พันบาท)   ทรัพยส์ินสุทธิ  

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee)  1,027.44 1.8722 

 ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(trustee fee)  68.89 0.1255 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)  35.23 0.0642 

 ค่าท่ีปรกึษาการลงทนุ (advisory fee)      ไม่มี ไม่ม ี

 ค่าใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(trading costs) - - 

 ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์

• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

• ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 

- 

- 

 

- 

- 

ค่าตรวจสอบบญัช ี(audit fee) 50.25 0.0916 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 0.20 0.0004 

ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร 6.60 0.0120 

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายเงนิปันผล (เฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล) 11.68 0.0213 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 1,200.29 2.1872 

  *     ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดร้วมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 

  **   ไม่รวมค่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

 

 

ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ  

(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชตีั้งแต่วันที ่1 เมษายน 2564 ถึงวนัที ่31 มีนาคม 2565 

- ไม่มี - 

 

หมายเหตุ : กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซือ้หรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคลอ้งกับการซือ้ หรือไถ่ถอน 

หน่วยลงทนุของผูล้งทนุ 

 

 

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชนอ์ืน่ใดทีมิ่ใชด่อกผล 

หรือผลประโยชนท์ั่วไปทีเ่กิดจากการลงทุน 

 

- กองทนุนีไ้ม่มกีารรบัคา่ตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ดอกผลหรือผลประโยชนท์ั่วไปท่ีเกดิจากการลงทนุ - 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิและการกอ่ภาระผูกพัน 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย ์

ณ วันที ่31 มีนาคม 2565 

ชื่อหลักทรัพย ์

  

จาํนวนหน่วย 

(พนัหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 

(พนับาท) 

ร้อยละของ 

NAV 

ตราสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนและใบสาํคัญแสดงสทิธทิีจ่ะ

ซือ้หน่วยลงทนุ 

      

ตราสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน       

Manulife Global Fund-India Equity Fund (Class I2) 748.42 50,131.63 94.72 

เงนิฝากออมทรัพย ์       

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)   2,928.75 5.53 

สินทรัพยอ์ื่น และหนีส้นิอืน่       

สินทรัพยอ์ื่น   21.87 0.04 

หนีส้นิอื่น   155.30 0.29 

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ 748.42 52,926.95 100.00 
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รายงานชื่อบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้งและข้อมูลการทาํธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทนุ (ขอ้มูล ณ 31 มีนาคม 2565) 
 

1. รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับกองทนุรวม มีรายละเอียดดังนี ้

2.  ข้อมูลการทาํธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกับกองทนุ 
 

- ไม่ม ี- 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาํธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับกองทุนไดท่ี้บริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ีเว็บไซตข์อง 

บรษิัทจดัการท่ี www.kwiam.com   
  

การรับผลประโยชนต์อบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

- ไม่ม ี- 
 

รายงานการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 

ในช่วงเวลาตัง้แต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหน่ึงไม่เป็นไปตามนโยบาย 

การลงทนุ 

 

รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 กองทุนไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุน 

โดยกลุ่มบคุคลใดบคุคลหน่ึง 
 

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม  
 

ชื่อ - นามสกลุ ขอบเขตหน้าที ่ วันทีเ่ร่ิมบริหารกองทนุ 

นายสเุมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์ บรหิารทีมงานสายงานการลงทนุ 17 สิงหาคม 2563 

นายอุ่นฮง้ แซ่ลิม้ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้ 21 มิถนุายน 2564 

นางสาวภทัรวรรณ ตรติานิภากลุ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 16 กนัยายน 2564 

นายวงศกร เหมพนัธ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 28 มีนาคม 2565 

ลาํดับที ่ ชื่อ - นามสกลุ 

1. นายแอนโทนิโอ เฮง ตทั ชาน 
2. นายสเุมธา ล่ิวเฉลิมวงศ ์

3. นายจซีู หลิว 
4. นางสาวชชัฎดา เอกะหิตานนท ์

5. นายสวุฒัน ์ภกัดีพฒันพณิช 
6. นางสาวปานรดา โกจารยศ์รี 

7. นายจิรศกัดิ์ กีรติไพบลูย ์
8. นายอุ่นฮง้ แซ่ลิม้ 

9. นางสาวภทัรวรรณ ตรติานิภากลุ 
10. นายวงศกร เหมพนัธ ์(เริ่มปฏิบตัหินา้ท่ีในวนัท่ี 28 มีนาคม 2565) 

http://www.kwiam.com/
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ข้อมูลกองทุนหลกั 
 
 

ชื่อกองทนุหลกั Bloomberg Code ISIN Code 

Manulife Global Fund - India Equity Fund (Class I2 - USD) MINEQID:LX LU1079480668 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลังของกองทนุ 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. 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ท่ีมา : ขอ้มลูจาก Fund Fact Sheet ของกองทนุหลกั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 คณุสามารถดขูอ้มลูท่ีเป็นปัจจบุนัไดท่ี้ www.manulife.com.hk 

“การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทาํใหไ้ดร้บัเงินคืนสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเงินลงทุน

เร่ิมแรกได ้ผลการดาํเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทยีบผลการดาํเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการ

ดาํเนนิงานในอนาคต” 

http://www.manulife.com.hk/
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   กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ อินเดีย อิควิต้ี เอฟไอเอฟ 
   (“เดิมช่ือ: กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อินเดีย อิควิต้ี เอฟไอเอฟ”) 

 งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ อินเดีย อิควิต้ี เอฟไอเอฟ 
(“เดิมช่ือ: กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อินเดีย อิควิต้ี เอฟไอเอฟ”)

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ อินเดีย อิควิต้ี เอฟไอเอฟ (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ อินเดีย อิควิต้ี เอฟไอเอฟ ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2565 ผลการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีว่าดว้ยการบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามท่ีสมาคมบริษทัจดัการ
ลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้
ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารกองทุนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนวปฏิบติัทาง
บญัชีว่าดว้ยการบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร
กองทุนพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง
เวน้แต่ผูบ้ริหารกองทุนมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัที่มีอยู ่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิด จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื ่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้
ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเ ส่ียงท่ี
เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจ
ละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกองทุน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารกองทุนใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหารกองทุน

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารกองทุนและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที่เก่ียวขอ้ง  หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดร้ับจนถึงวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ เป็นเหตุให้กองทุน
ตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง

- ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารกองทุนในเร่ืองต่าง ๆ ที่ส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

บริษทั เอส พี  ออดิท จ ากดั 

( นายเกียรติศกัด์ิ วานิชยห์านนท์ ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 

กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2565 



(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 50,131,630.20         35,992,760.56         
เงินฝากธนาคาร 2,928,749.54           2,787,148.42           
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 445.72 156.01 
จากการขายหน่วยลงทุน 3,448.27                   58,128.13                

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกัคา้งรับ 17,971.38                 12,718.09                
รวมสินทรัพย์ 53,082,245.11         38,850,911.21         

หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 7,023.04                   198,544.96              
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 135,227.28               178,619.14              
หน้ีสินอ่ืน 13,047.46                 12,457.24                

รวมหน้ีสิน 155,297.78               389,621.34              
สินทรัพยสุ์ทธิ 52,926,947.33         38,461,289.87         

สินทรัพยสุ์ทธิ:
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 38,322,486.07         31,890,191.32         
ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล (22,041,262.64)        (24,539,822.18)        
ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 36,645,723.90         31,110,920.73         

สินทรัพยสุ์ทธิ 52,926,947.33         38,461,289.87         

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 13.8109                    12.0605                   
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 6 3,832,248.6065       3,189,019.1321       

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควติี ้เอฟไอเอฟ

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565

(“เดิมช่ือ: กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควติี ้เอฟไอเอฟ”)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 22



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
ร้อยละของ

จ ำนวนหน่วย มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำเงนิลงทุน
(หน่วย) (บำท)

หน่วยลงทุนในต่ำงประเทศ
Manulife Global Fund - India Equity Fund (Class I2) 748,423.0060       50,131,630.20      100.00                  

รวมหน่วยลงทุนในต่ำงประเทศ 50,131,630.20      100.00                  

รวมเงนิลงทุน 50,131,630.20      100.00                  

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควติี ้เอฟไอเอฟ

งบประกอบรำยละเอียดเงนิลงทุน
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2565

(“เดิมช่ือ: กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควติี ้เอฟไอเอฟ”)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 23



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ

จ ำนวนหน่วย มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำเงนิลงทุน

(หน่วย) (บำท)

หน่วยลงทุนในต่ำงประเทศ
Manulife Global Fund - India Equity Fund (Class I2) 630,645.6460       35,992,760.56      100.00                  

รวมหน่วยลงทุนในต่ำงประเทศ 35,992,760.56      100.00                  

รวมเงนิลงทุน 35,992,760.56      100.00                  

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควติี ้เอฟไอเอฟ

งบประกอบรำยละเอียดเงนิลงทุน
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564

(“เดิมช่ือ: กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควติี ้เอฟไอเอฟ”)
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(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2565 2564

รายได้
รายไดด้อกเบ้ีย 2,268.33                 1,179.00                 
รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั 6 222,800.71             126,749.23             

รวมรายได้ 225,069.04             127,928.23             

ค่าใชจ่้าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4 1,027,440.25          598,517.15             
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 68,890.85               321,000.00             
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 35,226.55               20,520.65               
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 50,253.00               90,150.00               
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 18,477.43               5,525.91                 

รวมค่าใชจ่้าย 1,200,288.08          1,035,713.71          
ขาดทุนสุทธิ (975,219.04)            (907,785.48)            

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 11,600,920.22        15,766,101.11        
รายการขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (4,328,998.00)         - 

รวมรายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 7,271,922.22          15,766,101.11        

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนหกัภาษีเงินได้ 6,296,703.18 14,858,315.63
หกั : ภาษีเงินได้ (340.25)                   (204.50)                   
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 6,296,362.93 14,858,111.13

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควติี ้เอฟไอเอฟ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565

(“เดิมช่ือ: กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควติี ้เอฟไอเอฟ”)
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(หน่วย : บาท)
2565 2564

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจาก
การด าเนินงาน 6,296,362.93          14,858,111.13        
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 10) (761,559.76)            (181,968.13)            
การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 31,249,398.27        8,246,519.32          
การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (22,318,543.98)       (10,381,966.05)       

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี 14,465,657.46        12,540,696.27        
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 38,461,289.87        25,920,593.60        
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายปี 52,926,947.33        38,461,289.87        

(หน่วย : หน่วย)
การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 3,189,019.1321      3,429,966.0727      
บวก :  หน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งปี 2,100,764.0402      784,597.0192         
หกั   :  หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (1,457,534.5658)     (1,025,543.9598)     
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 3,832,248.6065      3,189,019.1321      

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควติี ้เอฟไอเอฟ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565

(“เดิมช่ือ: กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควติี ้เอฟไอเอฟ”)
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กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ 
(“เดิมช่ือ: กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้เอฟไอเอฟ”) 

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ อินเดีย อิควิต้ี เอฟไอเอฟ

กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ อินเดีย อิควิต้ี เอฟไอเอฟ (“กองทุน”) ไดจ้ดทะเบียนกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน 2558 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 1,600 ลำ้นบำท (แบ่งเป็น 160 ลำ้นหน่วย
ลงทุน มูลค่ำหน่วยละ 10 บำท) โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จ ำกดั (“บริษทัจดักำร”) (“เดิมช่ือ:
บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดกำรกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด”) เป็นผูจ้ ัดกำรกองทุน ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด
(มหำชน) เป็นนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน (เดิมธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย)
จ ำกดั เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ถึงวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2564)

กองทุนมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่

- ชนิดสะสมมูลค่ำ เหมำะส ำหรับผูล้งทุนท่ีตอ้งกำรผลตอบแทนผำ่นกำรเพ่ิมมูลค่ำของหน่วยลงทุนเป็นหลกั 

- ชนิดจ่ำยเงินปันผล เหมำะส ำหรับผูล้งทุนท่ีตอ้งกำรรับผลตอบแทนจำกเงินปันผล  

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่ก ำหนดระยะเวลำส้ินสุดของโครงกำร โดยมีนโยบำยกำรลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยลงทุนในกองทุน Manulife Global Fund - 
India Equity Fund (Class I2) โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัดงักล่ำวขำ้งตน้โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน  

ขอ้มูลท่ีส ำคญัของกองทุนหลกัมีดงัต่อไปน้ี 

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

สถำนท่ีจดทะเบียน :  ประเทศลกัเซมเบิร์ก 

สกุลเงิน :  ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 

บริษทัจดักำร :  Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited 

นโยบำยกำรลงทุน :  กองทุนหลกัมีนโยบำยเนน้ลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตรำสำรทุนของบริษทัที่จดทะเบียน หรือ
มีส ำนกังำนซ่ึงจดทะเบียนในหรือด ำเนินธุรกิจหลกัในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก (ยกเวน้ญ่ีปุ่ น) ซ่ึงผำ่น
กำรคดัเลือกจำกกำรพิจำรณำดำ้นศกัยภำพในกำรเติบโตของเงินปันผลและกำรเพ่ิมขึ้นของมูลค่ำ
หุ้นในระยะยำวอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนหลกั โดยตรำสำรทุน
และหลกัทรัพยท่ี์อำ้งอิงกบัตรำสำรทุนนั้นรวมถึงหุ้นสำมญั หุ้นบุริมสิทธิและใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์ท่ีเกิดจำกหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง  



28 

กองทุนมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีก ำหนดในหนงัสือช้ีชวน 

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2564 ส ำนักงำน ก.ล.ต. ไดเ้ห็นชอบให้แกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรเก่ียวกบั เปล่ียนช่ือโครงกำรจดักำร
กองทุนรวม จำกเดิมช่ือ “กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อินเดีย อิควิต้ี เอฟไอเอฟ” เป็น “กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ อินเดีย อิควิต้ี 
เอฟไอเอฟ” โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหำคม 2564 

2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน

งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมแนวปฏิบติัทำงบญัชีว่ำดว้ยกำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทุนตำมท่ี
สมำคมบริษทัจดักำรลงทุนก ำหนดโดยไดรั้บควำมเห็นชอบจำก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบติัทำงบญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทำง
บญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ ำหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในรอบระยะเวลำบญัชีนั้น

งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีควำมหมำยขดัแยง้กนัหรือมี
ควำมแตกต่ำงในกำรตีควำมระหว่ำงสองภำษำ ให้ใชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั

3. สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั

3.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก 

กองทุนรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินจะรับรู้ในวนัท่ีมีกำรตกลงกนั (Trade date) คือ
วนัท่ีกองทุนมีขอ้ผกูมดัท่ีจะซ้ือหรือขำยเงินลงทุน  

กองทุนจะรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยต้นทุนในกำรท ำ
รำยกำรซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ำยุติธรรมจะรับรู้เป็น
ค่ำใชจ้่ำยทนัทีเม่ือเกิดขึ้น 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินทั้งหมดจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 

หน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้
หน้ีสินอนุพนัธ์จะตอ้งวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 

ก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมในภำยหลงัของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินท่ี
วดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
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การตัดรายการ 

กองทุนตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน เฉพำะเม่ือสิทธิตำมสัญญำท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
หมดอำยุ หรือเม่ือโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงินและโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพยใ์ห้กิจกำรอื่น  

ณ วนัท่ีตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน กองทุนตอ้งรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละผลรวมของ
ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะไดรั้บและคำ้งรับในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

กองทุนตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงิน เม่ือภำระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นสัญญำไดมี้กำรปฏิบติัตำมแลว้ ไดมี้กำรยกเลิก หรือส้ินสุด 

ณ วนัท่ีตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงิน กองทุนตอ้งรับรู้ผลแตกต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีตดั
รำยกำรและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยและคำ้งจ่ำยรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

3.2 กำรแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนรวมบนัทึกลดก ำไรสะสม ณ วนัท่ีประกำศจ่ำยปันผลเป็นเงินสด 

3.3 กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำย 

รำยไดด้อกเบ้ีย รับรู้เป็นรำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ค่ำใช้จ่ำยรับรู้ตำมเกณฑ์คงคำ้ง 

3.4 ภำษีเงินได้ 

กองทุนมีหน้ำท่ีเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเฉพำะเงินไดพ้ึงประเมินตำมมำตรำ 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎำกรในอตัรำ
ร้อยละ 15 ของรำยไดก่้อนหกัรำยจ่ำยใด ๆ 

3.5 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ แปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรำยงำน 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำให้รับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนสุทธิ
จำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
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3.6 รำยกำรธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่ลงทุนในส่วนไดเ้สียของกองทุน ตั้งแต่
ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรือฝ่ำยบริหำร ซ่ึงประกอบดว้ย
บุคคลท่ีรับผิดชอบในกำรจดักำรกองทุน หรือมีหนำ้ท่ีก ำหนดนโยบำยหรือตดัสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวตัถุประสงค์
ท่ีวำงไว ้

นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกองทุน หรืออยูภ่ำยใต้
อ ำนำจกำรควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัของกองทุน หรืออยู่ภำยใต้อิทธิพลอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัของกองทุน 

3.7 บญัชีปรับสมดุล 

ส่วนหน่ึงของรำคำขำยหรือรำคำรับซ้ือคืนของหน่วยลงทุนซ่ึงเท่ำกบัจ ำนวนต่อหน่วยของก ำไรสะสมที่ยงัไม่ได้
แบ่งสรร ณ วนัท่ีเกิดรำยกำรถูกบนัทึกใน “บญัชีปรับสมดุล” 

3.8 กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมแนวปฏิบติัทำงบญัชี ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชี 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่เกี่ยวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้ค่ำใช้จ่ำย และกำรเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบั
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณไว ้ 

4. รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั

กองทุนมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทัจดักำร บริษทัท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูถื้อหน่วย
ลงทุนและ/หรือกรรมกำรเดียวกนักบับริษทัจดักำร และกองทุนอื่นท่ีบริหำรโดยบริษทัจดักำรเดียวกนั รำยกำรท่ีส ำคญั
ดงักล่ำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี

(หน่วย : บำท) 

2565 2564 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จ ำกดั 

(“เดิมช่ือ: บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 1,027,440.25 598,517.15 ตำมเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

Manulife Investment Management 

รำยไดค้่ำตอบแทนจำกกำรลงทุนในกองทุนหลกั - 126,749.23 ตำมท่ีระบใุนสัญญำ

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

ซ้ือเงินลงทุน - 2,758,985.11 ตำมรำคำตลำด

ขำยเงินลงทุน - 6,894,110.80 ตำมรำคำตลำด
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(หน่วย : บำท) 

2565 2564 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 

2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จ ำกดั 

(“เดิมช่ือ: บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั”) 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรคำ้งจ่ำย 81,058.51 59,818.20 

Manulife Investment Management 

รำยไดค้่ำตอบแทนจำกกำรลงทุนในกองทุนหลกัคำ้งรับ - 12,718.09

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

เงินลงทุน - 35,992,760.56

5. ขอ้มูลเก่ียวกบักำรซ้ือขำยเงินลงทุน

กองทุนไดซ้ื้อขำยเงินลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บำท) 

2565 2564 

ซ้ือเงินลงทนุ 21,342,929.42 2,758,985.11 

ขำยเงินลงทุน 18,804,980.00 6,894,110.80 

6. หน่วยลงทุนที่ออกจ ำหน่ำย

รำยกำรเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนคงเหลือ แยกตำมประเภทผูถื้อหน่วยลงทุน ดงัน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565

(หน่วย : หน่วย) 
ชนิดสะสมมูลค่ำ ชนิดจ่ำยเงินปันผล 

หน่วยลงทนุ ณ วนัตน้ปี 1,961,331.7662 1,227,687.3659 

หน่วยลงทนุท่ีขำยในระหว่ำงปี 1,631,593.4755 469,170.5647 

หน่วยลงทนุท่ีรับซ้ือคืนในระหว่ำงปี (1,128,604.8329) (328,929.7329) 

หน่วยลงทนุ ณ วนัปลำยปี 2,464,320.4088 1,367,928.1977 



32 

สินทรัพยสุ์ทธิ (บำท) 40,088,592.05  12,838,355.28 

มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บำท) 16.2676 9.3852 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

(หน่วย : หน่วย) 
ชนิดสะสมมูลค่ำ ชนิดจ่ำยเงินปันผล 

หน่วยลงทนุ ณ วนัตน้ปี 2,102,293.4969 1,327,672.5758 

หน่วยลงทนุท่ีขำยในระหว่ำงปี 623,179.7245 161,417.2947 

หน่วยลงทนุท่ีรับซ้ือคืนในระหว่ำงปี (764,141.4552) (261,402.5046) 

หน่วยลงทนุ ณ วนัปลำยปี 1,961,331.7662 1,227,687.3659 

สินทรัพยสุ์ทธิ (บำท) 27,777,588.57 10,683,701.30 

มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บำท) 14.1626 8.7023 

กำรเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจำกกำรด ำเนินงำนแยกตำมประเภทผูถื้อหน่วยลงทุน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 

2565 2564 

ชนิดสะสมมูลค่ำ 4,901,094.06 10,641,822.49 

ชนิดจ่ำยเงินปันผล 1,395,268.87 4,216,289.37 

รวม 6,296,362.93 14,858,111.86 

7. รำยไดค้่ำตอบแทนจำกกำรลงทุนในกองทุนหลกั

รำยไดค้่ำตอบแทนจำกกำรลงทุนในกองทุนหลกั คือ ส่วนลดค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรของกองทุนหลกัในต่ำงประเทศท่ีกองทุน
ลงทุนในอตัรำท่ีตกลงกนั โดยกองทุนจะไดรั้บจำกบริษทัจดักำรของกองทุนหลกัดงักล่ำวเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน

8. กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

8.1 กำรประมำณมูลค่ำยติุธรรม

มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำคำท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพย ์หรือจะจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินในรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติ
ระหว่ำงผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กองทุนจะประมำณมูลค่ำยุติธรรม
และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด 
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กองทุนวดัมูลค่ำยติุธรรมโดยแบ่งตำมล ำดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได ้และตำมระดบัควำมส ำคญัของขอ้มูลท่ีใชว้ดัมูลค่ำ
ยติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย ์หรือหน้ีสินอย่ำง
เดียวกนัและกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ

- ระดับท่ี 2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อมส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น
นอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1

- ระดบัที่ 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย ์ 

หน่วยลงทนุ - 50,131,630.20 - 50,131,630.20

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย ์ 

หน่วยลงทนุ - 35,992,760.56 - 35,992,760.56

กองทุนมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

- มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีไม่มีตลำดซ้ือขำยคล่องรองรับค ำนวณโดยใช้มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย
ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ย

ในระหว่ำงปีปัจจบุนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

8.2 ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต คือ ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดจำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบติัตำมภำระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินได ้กองทุนมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้เครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยท์ำงกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม สินทรัพยท์ำง
กำรเงินดงักล่ำวจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรเก็บหน้ี 
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8.3 ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด ซ่ึงอำจจะส่งผล
กระทบต่อมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะส้ันและมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บำท) 

อตัรำดอกเบ้ีย 

ปรับขึ้นลง ไม่มี 

ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรม - 50,131,630.20 50,131,630.20 

เงินฝำกธนำคำร 2,926,749.54 2,000.00 2,928,749.54 

ลูกหน้ีจำกดอกเบ้ีย - 445.72 445.72 

ลูกหน้ีจำกกำรขำยหน่วยลงทุน - 3,448.27 3,448.27 

รำยไดค้่ำตอบแทนจำกกำรลงทุน 

ในกองทนุหลกัคำ้งรับ - 17,971.38 17,971.38 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 

เจำ้หน้ีจำกกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - 7,023.04 7,023.04 

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - 135,227.28 135,227.28 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บำท) 

อตัรำดอกเบ้ีย 

ปรับขึ้นลง ไม่มี 

ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรม - 35,992,760.56 35,992,760.56 

เงินฝำกธนำคำร 2,787,148.42 - 2,787,148.42

ลูกหน้ีจำกดอกเบ้ีย - 156.01 156.01 

ลูกหน้ีจำกกำรขำยหน่วยลงทุน - 58,128.13 58,128.13 
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(หน่วย : บำท) 

อตัรำดอกเบ้ีย 

ปรับขึ้นลง ไม่มี 

ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

รำยไดค้่ำตอบแทนจำกกำรลงทุน 

ในกองทนุหลกัคำ้งรับ - 12,718.09 12,718.09 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 

เจำ้หน้ีจำกกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - 198,544.96 198,544.96 

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - 178,619.14 178,619.14 

8.4 ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน คือ ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
ซ่ึงอำจจะท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงต่อมูลค่ำตรำสำรทำงกำรเงิน ควำมผนัผวนต่อรำยไดห้รือมูลค่ำของสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

(หน่วย : ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ) 
รำยกำร 2565 2564 

เงินลงทุน (มูลค่ำยติุธรรม) 1,505,228.35 1,147,838.14 
รำยไดค้่ำตอบแทนจำกกำรลงทุนในกองทนุหลกัคำ้งรับ 539.60 405.59 

8.5 ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรไดรั้บช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่ำงประเทศล่ำชำ้ 

ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรไดรั้บช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่ำงประเทศล่ำชำ้  คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำก
วนัหยดุท ำกำรของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรลงทุนอำจหยดุไม่ตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของ
ประเทศไทย ท ำให้กองทุนอำจไดรั้บช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมต่ำงประเทศท่ีกองทุนลงทุน ล่ำชำ้ 
และส่งผลกระทบต่อกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนในประเทศ 

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ  อำจเกิดปัญหำอนัเกิดจำกวนัหยุดท ำกำรของประเทศท่ี
กองทุนลงทุน คือ มีวนัหยุดท ำกำรไม่ตรงกบัวนัหยุดท ำกำรของประเทศไทย กองทุนจึงอำจประสบปัญหำควำมล่ำชำ้
ในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดักำรจะช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่ำวให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัค ำนวณมูลค่ำทรัพยสิ์น มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำย
และรำคำรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัท ำกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
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9. ภำระผกูพนั

กองทุนมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน
ตำมเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน

10. กำรแบ่งปันส่วนทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุน

เงินปันผลท่ีประกำศจ่ำยในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 มีรำยละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บำท) 
วนัปิดสมุดทะเบียน ส ำหรับรอบระยะเวลำ อตัรำหน่วยละ รวม 
15 มิถุนำยน 2564 1 มีนำคม 2564 - 31 พฤษภำคม 2564 0.15 172,894.81 
15 กนัยำยน 2564 1 มิถุนำยน 2564 - 31 สิงหำคม 2564 0.15 190,540.86 
15 ธนัวำคม 2564 1 กนัยำยน 2564 - 30 พฤศจิกำยน 2564 0.15 198,683.96 
15 มีนำคม 2565 1 ธนัวำคม 2564 - 28 กุมภำพนัธ ์2565 0.15 199,440.13 

รวม 761,559.76 

เงินปันผลท่ีประกำศจ่ำยในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
วนัปิดสมุดทะเบียน ส ำหรับรอบระยะเวลำ อตัรำหน่วยละ รวม 

15 มีนำคม 2564 1 ธนัวำคม 2563 - 28 กุมภำพนัธ ์2564 0.15 181,968.13 
รวม 181,968.13 

11. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่

รำยกำรบำงรำยกำรในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรแสดง
รำยกำรในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บำท) 

ตำมท่ี ตำมท่ี 

รำยงำนไวเ้ดิม จดัประเภทใหม ่ รำยงำนใหม ่

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 188,845.60 (10,226.46) 178,619.14 

หน้ีสินอ่ืน 2,230.78 10,226.46 12,457.24 
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(หน่วย : บำท) 

ตำมท่ี ตำมท่ี 

รำยงำนไวเ้ดิม จดัประเภทใหม ่ รำยงำนใหม ่

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

รำยกำรก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุน - 15,766,101.11 15,766,101.11 

รำยกำรก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจำกเงินลงทุน 1,176,001.84 (1,176,001.84) - 

รำยกำรก ำไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกเงินลงทนุ 15,736,267.02 (15,736,267.02) - 

รำยกำรขำดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจำกอตัรำแลกเปล่ียน (499,485.85) 499,485.85 - 

รำยกำรขำดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกอตัรำแลกเปล่ียน (646,681.90) 646,681.90 - 

12. กำรอนุมติังบกำรเงิน

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ  ำนำจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนำยน 2565
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