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สาส์นจากบริษัทจัดการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานประจำป�ของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี้ (KWI THEQ) 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 บริษัทมีมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมท้ังสิ้น 31,806,606,711.97 บาท 

ป�จจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการท้ังสิ้น 16 กองทุน ประกอบด้วย 
 

 กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ 9 กองทุน  

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ  กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟ�ก พร็อพเพอร์ตี้ รีท 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิง้ อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ   กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ  กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร ์เอฟไอเอฟ  กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ  

  กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี้  กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อิควิตี้ ป�นผล 

  กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ มันน่ี มาร์เก็ต 

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่งเป�น 3 ชนิดหน่วยลงทุน 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี  กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดเพ่ือการออม 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไมไ่ดล้ดหย่อนภาษี 

  กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 2 กองทุน  

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เฟล็กซเิบ้ิลฟ�นด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ  กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพ่ือการเลีย้งชีพ 

  กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ีเป�นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 กองทุน  

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ตราสารหน้ี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทีใ่ห้ความไว้วางใจเราเป�นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวัง

และรอบคอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดท่ีจะเกิดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ท้ังน้ี บริษัทยังคงมุ่งมั่นท่ีจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการขาย

และการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน คงิ ไว (เอเชีย) จำกัด 
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ประวัติบริษัท 
 

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

หลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ

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

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

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

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

ของบริษัทฯ ตามลำดับ จากการท่ีกลุ่ม คิง ไว ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจด้านการเงินของภูมิภาคเอเชียในอนาคตจึงมีแผนธุรกิจ

ที่วางกลยุทธ์ให้บริษัทจัดการลงทุนในประเทศไทยเป�นศูนย์กลางทางธุรกิจของภูมิภาคน้ี และได้พิจารณาชื่อใหม่ของบริษัทฯ เป�นบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจต่อไป 

 

คณะกรรมการของบริษัทจัดการ (ข้อมลู ณ สิงหาคม 2565) 

1. นายแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน   ประธานกรรมการ 

2. นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ ์   กรรมการ 

3. นายจีซู หลิว    กรรมการ 

 

คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2565) 

1. นายแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน   ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

2. นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ ์   กรรมการผู้จัดการ สายงานการลงทุน และประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการลงทุน 

3. นายจีซู หลิว    กรรมการผู้จดัการ สายงานพัฒนาตลาดจีน 

4. นางสาวชัชฎดา เอกะหติานนท์  ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

5. นายสุวัฒน์ ภักดีพัฒนพณิช   ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานบริหารช่องทางจัดจำหน่าย 

6. นางสาวปานรดา โกจารย์ศร ี   ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานปฏิบัตกิาร 

7. นายจิรศักดิ์ กีรตไิพบูลย ์   ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ 
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ภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม้ตลาด 
 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี้ (KWI THEQ) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนเฉลีย่ต่อป�ย้อนหลงั 1 ป� ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

เทียบกับช่วงเวลาในรอบป�บัญชีก่อนหน้า ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ดังน้ี 

 31 พ.ค. 65 31 พ.ค. 64 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 

(ล้านบาท) 

มูลค่าหน่วยลงทุน  

(บาท) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 

(ล้านบาท) 

มูลค่าหน่วยลงทุน  

(บาท) 

 59.35 34.6214 53.50 32.3800 

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

KWI THEQ 6.93% 12.19% 

SET TRI/ SET50 TRI* 7.28% 11.02% 

* หมายเหตุ : กองทุนเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานจาก SET50 TR เป�น SET TR ตามที่ได้รับมติเสียงข้างมากให้ปรับนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน 

และการเปล่ียนตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 19 เมษายน 2564 เป�นต้นไป 

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 

ในช่วงครึ่งหลังของป� 2564 การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งในเดือนธันวาคม 

2564 SET Index ได้ฟ��นตัวส่งท้ายป�ด้วยการกลับไปยืนเหนือ 1,600 จุด โดยป�ดที่ระดับ 1,657.62 จุด หลังจากหลุดลงมาในช่วงปลายเดือน

พฤศจิกายน หลังตลาดคลายความกังวลไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุ Omicron ท่ีแม้จะระบาดรวดเร็วกว่าสายพันธ์ุ Delta แต่เมื่อเทียบความรุนแรง

แล้วต้องถือว่าน้อยกว่า อีกทั้งเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 3/2564 และมีแนวโน้มฟ��นตัวได้ในไตรมาส 4/2564 ซึ่ง

หน่วยงานวิจัยทางเศรษฐกิจหลายแห่งก็ได้มีการปรับเพ่ิมประมาณการ GDP Growth ในป� 2564 ข้ึน ท้ังน้ี เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 2564 

ปรับตัวดีขึ้น โดยการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นมาก ส่วนหนึ่งจากป�ญหา supply disruption ที่ปรับดีขึ้น ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เพิ่มขึ้นหลังการเป�ดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ขณะที่การใช้จ่ายในประเทศของภาคเอกชนปรับดีขึ้นทั้งการ

บริโภคและการลงทุน ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมในภาคบรกิารปรับดีขึ้น อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวเมื่อเทียบกับ

ระยะเดียวกันป�ก่อนท้ังรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ขณะท่ีป�จจัยต่างประเทศก็มีความชัดเจนข้ึนในเรื่องของนโยบายทางการเงินและอัตรา

ดอกเบ้ียของ Fed ยังเป�นอีกป�จจัยท่ีช่วยหนุนดัชนีให้ปรับข้ึนใกล้จุดสูงสุดของป�น้ี 

ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2565 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มีความผันผวนเคลื่อนไหวป�ดลบสลับบวก ซึ่งแกว่งตัว

สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก โดยในสิ้นเดือนพฤษภาคม หุ้นไทยป�ดที่ระดับ 1,663.41 จุด ปรับตัวลง สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก

เนื่องจากนักลงทุนกังวลตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกา ส่วนผลประกอบการในไตรมาส 1/2565 กำไรตลาดฯ เพิ่มขึ้น 11%YoY และ 4%QoQ โดย

บริษัทจดทะเบียนใน SET ทำกำไรสุทธิรวมกันกว่า 2.81 แสนล้านบาท โดยกลุ ่มที ่มีกำไรสุทธิเติบโตทั ้ง YoY และ QoQ คือ กลุ ่มธนาคาร               

(+14%YoY, +23%QoQ) ป�โตรเคมี (+16%YoY, 107%QoQ) พลังงาน (+16%YoY, 33%QoQ) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (+46%YoY, 34%QoQ) 

ในทางตรงข้ามกลุ่มท่ีมีกำไรสุทธิหดตัวท้ัง YoY และ QoQ คือ กลุ่มธุรกิจการเงิน (-10%YoY, -1%QoQ) รับเหมาก่อสร้าง (-83%YoY, -77%QoQ) 

ICT (-6%YoY, 24%QoQ) สื่อบันเทิง (-31%YoY, 17%QoQ) เหล็ก (-28%YoY, -17%QoQ) ส่วนกลุ่มท่องเท่ียวและโรงแรม มีผลประกอบการ

โดยรวมขาดทุนในไตรมาสน้ี โดยต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มสัดส่วนการถือครองในหุ้นกลุ่มพลังงาน ป�โตรเคมีและขนส่ง    

แต่ลดการถือครองในหุ้นกลุ่มธนาคารและ ICT  

ทั้งนี ้ ด้านประมาณการกำไรป� 2565 ของ SET นั ้น consensus มีการปรับเพิ ่มขึ ้น 1.97% เช่นเดียวกับอินโดนีเซียที ่ปรับขึ ้น 12.65%  

ตรงข้ามกับฮ่องกง จีน เกาหลีใต้ และฟ�ลิปป�นส์ ท่ีปรับประมาณการกำไรป�น้ีลง 3.68% 1.76% 1.31% และ 0.47% ตามลำดับ 
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ข้อมูลกองทุน 
 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี้ (KWI THEQ) 
[เดิมชื่อ กองทุนเป�ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิต้ี (MS-CORE EQ)] 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือมีแนวโน้มท่ีจะเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีป�จจัยพ้ืนฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง โดยมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ย

ในรอบป�บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

นโยบายการจ่ายป�นผล  ไม่จ่ายเงินป�นผล  แต่จะนำกำไรท่ีได้ไปลงทุนต่อ เพ่ือให้เกิดรายได้สงูข้ึน 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

นายทะเบียนกองทุน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

 

 

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบป�บัญชี 
 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

เร่ืองท่ีแก้ไข สรุปรายละเอียด วันท่ีมีผล 

เปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และ 
สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สิน 

กองทุนรวม 

เดิม ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

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

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

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

1 มิถุนายน 2564 

เป�นต้นไป 

ช่ือบริษัทจัดการ ท่ีอยู่         
เบอร์โทรสาร (FAX)  

เว็บไซต ์

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

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

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

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. (66) 2844-0123   โทรสาร (66) 2129-5921 

เว็บไซต:์ www.kwiam.com 

2 สิงหาคม 2564 

เป�นต้นไป 

ช่ือกองทุน/ ช่ือย่อกองทุน เดิม  กองทุนเป�ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี้ (MS-CORE EQ) 
ใหม ่กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี้ (KWI THEQ) 

เปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม ่ เดิม ใหม ่

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

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

 

แก้ไขเพ่ิมเติมช่องทางการส่ง

เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุน 

เดิม : จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/รายงานการถือหน่วยลงทุน โดยทาง

ไปรษณีย ์

ใหม่ : จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/รายงานการถือหน่วยลงทุน โดยทาง

ไปรษณีย ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ (email)  

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

ปรับปรุงรายละเอียดใน

โครงการจดัการกองทุนรวม ให้

เป�นไปตามประกาศ ท่ี สน.

29/2564 เรื่อง รายละเอียด

ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการและเพ่ือลดการเป�ดเผยรายละเอียดท่ีซ้ำซ้อนใน
บางหัวข้อลง 

 

1 มกราคม 2565  

เป�นต้นไป 

ปรับปรุงข้อความให้เป�นไปตาม

ประกาศการจัดการท่ี  

ทน.11/2564 และ สน.9/2564  

(1) เพ่ิมเติมเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน
รวม กรณีที ่ผู ้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหน้ีฯ  
(side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้
แล้ว (suspension of dealings) 

(2) ปรับข้อความในหัวข้อเรื ่องการเปลี ่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ ่าย  
ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

(3) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ให้สอดคล้องกับการย้าย
ประกาศดังกล่าวไปยังประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และปรับข้อความ
ในหัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

(4) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องวิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน กรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหน้ี  

(5) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องการดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยให้แจ้งเลิกกองทุนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ 
ท่ีมีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

ทั้งน้ี ภายหลังจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในเรื่องสำคัญ 

จึงขอแจ้งการแก้ไขเรื่องดังกล่าวมาด้วย ดังต่อไปน้ี 

เร่ืองท่ีแก้ไข สรุปรายละเอียด วันท่ีมีผล 

เพ่ิมเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องของกองทุนรวม 
ตามประกาศท่ี ทน. 49/2564  

เพิ ่มรายละเอียดในโครงการข้อ 9. “เครื ่องมือบริหารความเสี ่ยงสภาพคล่องของ
กองทุนรวม” ดังต่อไปน้ี 

 ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป�นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด 
(Liquidity Fee) 

 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) 

 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period) 
 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 

1 กรกฎาคม 2565  

เป�นต้นไป 

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

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

 

กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 

KWI THEQ 59,348,745.32 34.6214 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ต้ังแต่วันท่ีจัดต้ังกองทุน 

 
 

ชื่อกองทุน/ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อป� 

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

(21 มิ.ย. 50) 

KWI THEQ -0.94 -1.55 4.41 6.93 1.02 2.60 6.35 8.67 

SET TRI/ SET50 TRI* 1.99 -0.05 7.78 7.28 0.85 3.47 5.70 7.79 

Standard Deviation  
ของกองทุน 

13.21 13.97 13.22 12.65 19.93 16.74 16.25 20.74 

Standard Deviation 
ของเกณฑ์มาตรฐาน 

12.00 12.91 11.90 11.25 22.19 18.55 17.45 21.46 
 

ท่ีมา :  Morningstar 

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

* กองทุนเปล่ียนเกณฑ์มาตรฐานจาก SET50 TR เป�น SET TR ต้ังแต่วันท่ี 19 เมษายน 2564 เป�นต้นไป 

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนนิงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุน 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข 

ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  

 

 
 
 

KWI THEQ 
 
SET50 TRI/ SET TRI^ 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565  

   ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(Fund's direct expenses) 

 จำนวนเงิน  

(พันบาท) 

 ร้อยละของมูลค่า  

ทรัพย์สินสุทธ ิ

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)  920.22 1.6046 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)  18.40 0.0321 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)  36.81 0.0642 

 ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee)  ไม่ม ี ไม่ม ี

 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs) 279.13 0.4867 

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ 

• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 

- 

- 

 

- 

- 

ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee) 45.05 0.0786 

ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร 1.88 0.0033 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 0.20 0.0003 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด ** 1,022.56 1.7831 

*      ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

**    ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 

PTR =  MIN (ซื้อหุ้น, ขายหุ้น) 
 

 
Avg. NAV 

 

PTR =  74,983,089.13 
 

 
57,350,238.52 

 

PTR =  1.31 
 

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที ่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื ้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที ่กองทุนรวมลงทุน 

ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกผล 

หรือผลประโยชน์ท่ัวไปท่ีเกิดจากการลงทุน 

- กองทุนน้ีไม่มีการรับค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ดอกผลหรือผลประโยชน์ท่ัวไปท่ีเกิดจากการลงทุน - 
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ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 
 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

ลำดับ  ชื่อบริษัทนายหน้า  

ค่านายหน้า 

(พันบาท)  

อัตราส่วนค่านายหน้า 

แต่ละรายต่อ 

ค่านายหน้าท้ังหมด 

1 บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 150.48 53.91% 

2 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 64.07 22.95% 

3 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 18.20 6.52% 

4 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 17.67 6.33% 

5 บริษัทหลักทรัพย์ ซติี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 11.57 4.15% 

6 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 7.90 2.83% 

7 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 5.30 1.90% 

8 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 2.50 0.89% 

9 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 1.44 0.52% 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 279.13 100.00% 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

ชื่อหลักทรัพย์ จำนวนหน่วย  

(พันหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 

(พันบาท) 

ร้อยละของ 

NAV 

หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น       

หุ้นสามัญ       

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร    

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) 28.20 428.64 0.72 

สินค้าอุตสาหกรรม/วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร    

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 436.70 2,166.03 3.65 

บรรจุภัณฑ ์    

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) 2.70 513.00 0.86 

เทคโนโลยี    

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) 18.00 379.80 0.64 

ยานยนต์    

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 2.30 408.25 0.69 

ธนาคาร    

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 41.20 5,397.20 9.09 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 32.40 4,762.80 8.03 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 61.10 922.61 1.55 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 42.50 4,802.50 8.09 

พาณิชย์    

บริษัท คอปเปอร์ ไวรด์ จำกัด (มหาชน) 425.50 2,101.97 3.54 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรป์อเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 28.93 1,099.15 1.85 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 41.47 879.23 1.48 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 105.90 1,577.91 2.66 

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 42.20 1,582.50 2.67 

วัสดุก่อสร้าง    

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 5.30 829.45 1.40 

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนกิส ์    

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 12.60 831.60 1.40 

พลังงานและสาธารณูปโภค    

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 3.50 233.63 0.39 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 7.20 349.20 0.59 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 63.00 2,409.75 4.06 

บริษัท พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 55.99 554.30 0.93 

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 17.10 991.80 1.67 



 

12 

ชื่อหลักทรัพย์ จำนวนหน่วย  

(พันหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 

(พันบาท) 

ร้อยละของ 

NAV 

เงินทุนและหลักทรัพย์    

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 10.30 1,967.30 3.31 

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) 33.60 1,125.60 1.90 

อาหารและเคร่ืองด่ืม    

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) 22.10 773.50 1.30 

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 15.60 542.10 0.91 

การแพทย์    

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 82.70 2,129.53 3.59 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จำกัด (มหาชน) 95.70 356.00 0.60 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) 119.80 1,737.10 2.93 

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) 6.00 213.00 0.36 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร    

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 6.80 1,475.60 2.49 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมูนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน) 31.80 1,367.40 2.30 

บริษัท ฮิวแมนนิก้า จำกัด (มหาชน) 69.50 882.65 1.49 

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 4.60 328.90 0.55 

ประกันภัยและประกนัชีวิต    

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 46.60 1,817.40 3.06 

สื่อและสิ่งพิมพ์    

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 49.90 563.87 0.95 

ป�โตรเคมีและเคมีภัณฑ ์    

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จำกัด (มหาชน) 13.70 674.72 1.14 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 31.70 2,036.73 3.43 

บริษัท แลนด์แอนดเ์ฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 34.40 307.88 0.52 

ขนส่งและโลจิสติกส ์    

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 26.60 1,855.35 3.13 

ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น    

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 2.06 3.85 0.01 

เงินฝากออมทรัพย์       

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   6,067.27 10.23 

สินทรัพย์อ่ืน และหนีส้ินอ่ืน     

สินทรัพย์อ่ืน   34.01 0.06 

หนี้สินอ่ืน   132.33 0.22 

          มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ  59,348.75 100.00 
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รายงานชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน (ข้อมลู ณ 31 พฤษภาคม 2565) 
 

1. รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้ 

ลำดับท่ี ชื่อ - นามสกุล 

1. นายแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน 

2. นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ ์

3. นายจีซู หลิว 

4. นางสาวชัชฎดา เอกะหติานนท์ 

5. นายสุวัฒน์ ภักดีพัฒนพณิช 

6. นางสาวปานรดา โกจารย์ศร ี

7. นายจิรศักดิ์ กีรตไิพบูลย ์

8. นายอุ่นฮ้ง แซ่ลิ้ม 

9. นางสาวภัทรวรรณ ตรติานิภากุล 

10. นายวงศกร เหมพันธ์ (เริม่ปฏิบัติหน้าท่ีในวันท่ี 28 มีนาคม 2565) 

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน 

-ไม่ม ี- 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัท

จัดการท่ี www.kwiam.com   

 
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึง วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 บริษัทได้รับบทวิจัยและบทวิเคราะห์เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของ

กองทุนจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 

ลำดับท่ี บริษัทนายหน้า 

1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียนรตินาคินภทัร จำกัด (มหาชน) 

2. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 

3. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

4. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 

5. บริษัทหลักทรัพย์ ซติี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 

6. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

7. บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 

8. บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 

9. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 

10. บริษัทหลักทรัพย์ ดบีีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

 

 

http://www.kwiam.com/
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รายงานการลงทุนท่ีไม่เป�นไปตามนโยบายการลงทุน 

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหน่ึงไม่เป�นไปตามนโยบาย

การลงทุน 

 
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

-ไม่ม-ี 

 
แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชส้ิทธิออกเสยีง 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการท่ี www.kwiam.com 

 
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

 
ชื่อ - นามสกุล ขอบเขตหน้าท่ี วันท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 

นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ ์ บริหารทีมงานสายงานการลงทุน 17 สิงหาคม 2563 

นายอุ่นฮ้ง แซ่ลิ้ม ผู้จัดการกองทุนตราสารหน้ี 21 มิถุนายน 2564 

นางสาวภัทรวรรณ ตรติานิภากุล ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน 16 กันยายน 2564 

นายวงศกร เหมพันธ์ ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน 28 มีนาคม 2565 
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   กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ ไทย อิควิต้ี 

 งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ ไทย อิควิต้ี 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ ไทย อิควิต้ี (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบแสดงการเปล่ียนแปลง

สินทรัพยสุ์ทธิ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ ไทย อิควิต้ี ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

ผลการดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามแนว

ปฏิบติัทางบญัชีว่าดว้ยการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดย

ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนตามขอ้กาํหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้

ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน  

ผูบ้ริหารกองทุนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนวปฏิบติัทาง

บญัชีว่าดว้ยการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความ

เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร

กองทุนพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง

เวน้แต่ผูบ้ริหารกองทุนมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ

รับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัที่มีอยู ่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื่อ

คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง

เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ี

เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจ

ละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ของกองทุน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารกองทุนใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหารกองทุน

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารกองทุนและ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์

ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่

ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ

ขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ

ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดรั้บจนถึงวนัท่ี

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุน

ตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง

- ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารกองทุนในเร่ืองต่าง ๆ ที่สําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในหาก

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

บริษทั เอส พี  ออดิท จาํกดั

( นายเกียรติศกัด์ิ วานิชยห์านนท ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 8 สิงหาคม 2565 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 53,379,796.80      52,335,312.00      

เงินฝากธนาคาร 6,067,273.94        1,318,980.00        

ลูกหนี�จากดอกเบี�ยและเงินปันผล 34,009.18             14,849.58             

รวมสินทรัพย์ 59,481,079.92      53,669,141.58      

หนี� สิน

เจา้หนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน - 1,265.13 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 129,371.26           168,272.23 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,963.34               3,707.50               

รวมหนี� สิน 132,334.60           173,244.86           

สินทรัพยสุ์ทธิ 59,348,745.32      53,495,896.72      

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 17,142,179.97      16,521,245.39      

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล (177,225,574.80) (178,623,840.51)

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 219,432,140.15 215,598,491.84

สินทรัพยสุ์ทธิ 59,348,745.32      53,495,896.72      

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 34.6214                32.3800                

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมด ณ วนัสิ�นปี (หน่วย) 1,714,217.9967    1,652,124.5394    

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ ไทย อคิวติี�

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2565

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 19



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(หน่วย) (บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อาหารและเครื�องดื�ม 1,315,600.00            2.47                     

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 22,100              773,500.00               1.45                     

บริษทั โอสถสภา จาํกดั (มหาชน) 15,600              542,100.00               1.02                     

ธนาคาร 15,885,110.00         29.77                   

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 41,200              5,397,200.00            10.12                   

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 32,400              4,762,800.00            8.92                     

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 61,100              922,610.00               1.73                     

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 42,500              4,802,500.00            9.00                     

เงินทุนและหลักทรัพย์ 3,092,900.00            5.80                     

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 10,300              1,967,300.00            3.69                     

บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน) 33,600              1,125,600.00            2.11                     

ประกันภัยและประกันชีวิต 1,817,400.00            3.40                     

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 46,600              1,817,400.00            3.40                     

ยานยนต์ 408,250.00               0.77                     

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 2,300                408,250.00               0.77                     

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื�องจักร 2,166,032.00            4.06                     

บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 436,700            2,166,032.00            4.06                     

บรรจุภัณฑ์ 513,000.00               0.96                     

บริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) 2,700                513,000.00               0.96                     

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 674,725.00               1.26                     

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) 13,700              674,725.00               1.26                     

วัสดุก่อสร้าง 829,450.00               1.55                     

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 5,300                829,450.00               1.55                     

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี�

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2565
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(หน่วย) (บาท)

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี�

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2565

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2,344,605.00            4.40                     

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 31,700              2,036,725.00            3.82                     

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 34,400              307,880.00               0.58                     

พลังงานและสาธารณูปโภค 4,538,676.00            8.50                     

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) 3,500                233,625.00               0.44                     

บริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 7,200                349,200.00               0.65                     

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 63,000              2,409,750.00            4.51                     

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 55,990              554,301.00               1.04                     

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 17,100              991,800.00               1.86                     

พาณิชย์ 7,240,757.60        13.56               

บริษทั คอปเปอร์ ไวร์ด จาํกดั (มหาชน) 425,500            2,101,970.00            3.94                     

บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 28,925              1,099,150.00            2.05                     

บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 41,473              879,227.60               1.65                     

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 105,900            1,577,910.00            2.96                     

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 42,200              1,582,500.00            2.96                     

การแพทย์ 4,435,629.00            8.29                     

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 82,700              2,129,525.00            3.99                     

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 95,700              356,004.00               0.66                     

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั (มหาชน) 119,800            1,737,100.00            3.25                     

บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) 6,000                213,000.00               0.39                     

สื�อและสิ�งพิมพ์ 563,870.00               1.06                     

บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 49,900              563,870.00               1.06                     

ขนส่งและโลจิสติกส์ 1,855,350.00            3.48                     

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 26,600              1,855,350.00            3.48                     

ชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 831,600.00               1.56                     

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 12,600              831,600.00               1.56                     
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(หน่วย) (บาท)

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี�

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2565

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 4,054,550.00            7.59                     

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 6,800                1,475,600.00            2.76                     

บริษทั โทเทิ�ล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั�น จาํกดั (มหาชน) 31,800              1,367,400.00            2.56                     

บริษทั ฮิวแมนิกา้ จาํกดั (มหาชน) 69,500              882,650.00               1.65                     

บริษทั อินทชั โฮลดิ�งส์ จาํกดั (มหาชน) 4,600                328,900.00               0.62                     

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 808,440.00               1.51                     

บริษทั เอน็ฟอร์ซ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน) 18,000              379,800.00               0.71                     

บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) 28,200              428,640.00               0.80                     

รวมหุ้นสามัญ 53,375,944.60         99.99                   

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน 53,375,944.60         99.99                   

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) (RS-W4) 2,060                3,852.20                   0.01                     

รวมใบสําคัญแสดงสิทธิ 3,852.20                   0.01                     

รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน 53,379,796.80         100.00                 

รวมเงินลงทุน 53,379,796.80         100.00                 
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(หน่วย) (บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธุรกิจการเกษตร 73,525.00                0.14                  

บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 1,700               73,525.00                0.14                  

อาหารและเครื�องดื�ม 2,760,622.00           5.28                  

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 3,500               463,750.00              0.89                  

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 74,000             2,016,500.00           3.85                  

บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 40,300             134,602.00              0.26                  

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 33,900             145,770.00              0.28                  

ของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน 34,400.00                0.07                  

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 8,000               34,400.00                0.07                  

ธนาคาร 10,452,500.00         19.97                

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 7,600               247,000.00              0.47                  

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 27,800             3,197,000.00           6.11                  

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 25,700             3,058,300.00           5.84                  

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 9,600               547,200.00              1.05                  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 33,200             3,403,000.00           6.50                  

เงินทุนและหลักทรัพย์ 4,758,968.40           9.09                  

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 2,600               525,200.00              1.00                  

บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 47,866             832,868.40              1.59                  

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 7,900               489,800.00              0.94                  

บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน) 67,700             2,911,100.00           5.56                  

ประกันภัยและประกันชีวิต 1,234,800.00           2.36                  

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 39,200             1,234,800.00           2.36                  

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี�

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2564
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(หน่วย) (บาท)

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี�

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2564

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื�องจักร 267,388.00              0.51                  

บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 64,900             267,388.00              0.51                  

บรรจุภัณฑ์ 2,638,641.25           5.04                  

บริษทั เอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน) 43,481             2,402,325.25           4.59                  

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พริ�นท ์จาํกดั (มหาชน) 83,800             236,316.00              0.45                  

กระดาษและวัสดุการพิมพ์ 248,600.00              0.47                  

บริษทั ยไูนเตด็ เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 11,000             248,600.00              0.47                  

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 2,553,175.00           4.88                  

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) 20,000             915,000.00              1.75                  

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 25,900             1,638,175.00           3.13                  

เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ 111,550.00              0.21                  

บริษทั ทีเอม็ที สตีล จาํกดั (มหาชน) 9,700               111,550.00              0.21                  

วัสดุก่อสร้าง 2,240,600.00           4.28                  

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 4,700               2,058,600.00           3.93                  

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 1,000               182,000.00              0.35                  

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3,177,094.10           6.08                  

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 22,417             432,648.10              0.83                  

บริษทั แอสเสท เวริด ์คอร์ป จาํกดั (มหาชน) 210,200           1,004,756.00           1.92                  

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 19,800             1,004,850.00           1.92                  

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 62,300             501,515.00              0.96                  

บริษทั ออริจิ�น พร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั (มหาชน) 25,500             233,325.00              0.45                  

พลังงานและสาธารณูปโภค 2,402,858.00           4.58                  

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) 2,900               211,700.00              0.40                  

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 132,700           536,108.00              1.02                  

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 41,900             1,655,050.00           3.16                  
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(หน่วย) (บาท)

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี�

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2564

พาณิชย์ 5,022,966.25        9.60              

บริษทั คอปเปอร์ ไวร์ด จาํกดั (มหาชน) 253,400           912,240.00              1.74                  

บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 44,825             1,490,431.25           2.85                  

บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 48,300             1,023,960.00           1.96                  

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 55,400             770,060.00              1.47                  

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 14,900             566,200.00              1.08                  

บริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) 10,300             260,075.00              0.50                  

การแพทย์ 3,027,704.00           5.78                  

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 49,900             1,077,840.00           2.06                  

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 95,700             336,864.00              0.64                  

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั (มหาชน) 144,500           1,445,000.00           2.76                  

บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) 6,000               168,000.00              0.32                  

การท่องเที�ยวและสันทนาการ 238,400.00              0.46                  

บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 74,500             238,400.00              0.46                  

ขนส่งและโลจิสติกส์ 2,212,155.00           4.24                  

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 32,400             265,680.00              0.51                  

บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จาํกดั (มหาชน) 29,500             269,925.00              0.52                  

บริษทั เคอรี�  เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 12,100             526,350.00              1.01                  

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 63,900             1,150,200.00           2.20                  

ชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 3,334,150.00           6.37                  

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 700                  406,000.00              0.78                  

บริษทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จาํกดั (มหาชน) 48,600             2,928,150.00           5.59                  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 4,345,775.00           8.30                  

บริษทั อินทชั โฮลดิ�งส์ จาํกดั (มหาชน) 39,500             2,537,875.00           4.85                  

บริษทั เอสไอเอส ดิสทริบิวชั�น (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 31,900             1,036,750.00           1.98                  

บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 29,100             771,150.00              1.47                  
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(หน่วย) (บาท)

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี�

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2564

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 1,199,440.00           2.29                  

บริษทั ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) 206,800           1,199,440.00           2.29                  

รวมหุ้นสามัญ 52,335,312.00         100.00              

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน 52,335,312.00         100.00              

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) (RS-W4) 2,060               - -                    

รวมใบสําคัญแสดงสิทธิ - -                    

รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน - -                    

รวมเงินลงทุน 52,335,312.00         100.00              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 26



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดเ้งินปันผล 1,155,680.78 1,248,373.34

รายไดด้อกเบี�ย 2,725.09 1,030.41

รวมรายได้ 1,158,405.87 1,249,403.75

ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4 920,217.15 825,230.15

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 18,404.36 27,507.68

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 36,808.64 33,009.20                

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 45,050.00 90,541.00                

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 2,077.85 3,230.35

รวมค่าใชจ่้าย 1,022,558.00 979,518.38

รายไดสุ้ทธิ 135,847.87 269,885.37

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 3,698,209.20 5,641,378.63

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 3,698,209.20 5,641,378.63

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนหกัภาษีเงินได้ 3,834,057.07 5,911,264.00

หกั : ภาษีเงินได้ 408.76                     264.00                     

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 3,833,648.31 5,911,000.00

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 พฤษภาคม 2565

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ ไทย อคิวติี�

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(หน่วย : บาท)

2565 2564

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การดาํเนินงาน 3,833,648.31 5,911,000.00

การเพิ�มขึ�นของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 6,066,297.61           2,112,950.00           

การลดลงของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (4,047,097.32) (2,922,569.00)

การเพิ�มขึ�นของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี 5,852,848.60 5,101,381.00

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 53,495,896.72 48,394,515.72

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายปี 59,348,745.32 53,495,896.72         

(หน่วย : หน่วย)

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 1,652,124.5394       1,733,086.4419       

บวก : หน่วยลงทุนที�ขายในระหวา่งปี 181,841.1085          211,294.9523          

หกั   : หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหวา่งปี (119,747.6512)        (292,256.8548)        

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 1,714,217.9967       1,652,124.5394       

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 พฤษภาคม 2565

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ ไทย อคิวติี�
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กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี ้

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 

 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ ไทย อิควิต้ี 

กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ ไทย อิควิต้ี (“กองทุน”) ไดจ้ดทะเบียนกบัสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2550 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 500 ลา้นหน่วยลงทุน 

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

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน (เดิมธนาคาร

ซิต้ี แบงก ์เอน็เอ เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564) 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้น

สามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยท่ีมีปัจจยัพ้ืนฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง โดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิในตราสาร

ทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม สําหรับการลงทุนในส่วนท่ีเหลือ

จะถูกนาํไปลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได ้

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

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

กองทุนรวม จากเดิมช่ือ “กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์ อิควิต้ี” เป็น “กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ ไทย อิควิต้ี” โดยมีผล

ตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหาคม 2564 

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีว่าดว้ยการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามท่ี

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

บญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้าํหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้

ในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัหรือ      

มีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก 

กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะรับรู้ในวนัท่ีมีการตกลงกนั (Trade date) คือ

วนัท่ีกองทุนมีขอ้ผกูมดัท่ีจะซ้ือหรือขายเงินลงทุน  

กองทุนจะรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทาํ

รายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็น

ค่าใชจ้่ายทนัทีเม่ือเกิดขึ้น 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง 

สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม  

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้

หน้ีสินอนุพนัธ์จะตอ้งวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ี

วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

การตัดรายการ 

กองทุนตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน เฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงิน

หมดอายุ หรือเม่ือโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมด

ของสินทรัพยใ์ห้กิจการอ่ืน  

ณ วนัท่ีตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน กองทุนตอ้งรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละผลรวมของ

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บและคา้งรับในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

กองทุนตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน เม่ือภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นสัญญาไดมี้การปฏิบติัตามแลว้ ไดมี้การยกเลิก หรือส้ินสุด 

ณ วนัท่ีตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน กองทุนตอ้งรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงินท่ีตดั

รายการและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายและคา้งจ่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
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3.2 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบ้ีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  

ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  

3.3 ภาษีเงินได ้

กองทุนมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเฉพาะเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอตัรา

ร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหักรายจ่ายใด ๆ 

3.4 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนไดเ้สียของกองทุน ตั้งแต่

ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือฝ่ายบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย

บุคคลท่ีรับผิดชอบในการจดัการกองทุน หรือมีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายหรือตดัสินใจเพ่ือให้กองทุนบรรลุวตัถุประสงค์

ท่ีวางไว ้

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุน หรืออยูภ่ายใต้

อาํนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็น

สาระสาํคญัของกองทุน 

3.5 บญัชีปรับสมดุล 

ส่วนหน่ึงของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหน่วยลงทุนซ่ึงเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของกาํไรสะสมท่ียงัไม่ได้

แบ่งสรร ณ วนัท่ีเกิดรายการถูกบนัทึกใน “บญัชีปรับสมดุล” 

3.6 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที่เกี่ยวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ้่าย และการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบั

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้
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4. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กองทุนมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทัจดัการ บริษทัท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูถื้อหน่วย

และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และกองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการท่ีสําคญัดงักล่าว 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี  

     (หน่วย : บาท) 

 2565  2564  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 920,217.15  825,230.15  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
      

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 79,595.50 72,924.45 
   

5. ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 
   

ซ้ือเงินลงทนุ 74,983,089.13 94,255,111.56 

ขายเงินลงทุน 77,636,813.53 94,711,775.69 
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6. การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

6.1 การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม

และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

กองทุนวดัมูลค่ายติุธรรมโดยแบ่งตามลาํดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และตามระดบัความสําคญัของขอ้มูลท่ี

ใชว้ดัมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์หรือหน้ีสินอย่าง

เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดับท่ี 2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย ์     

ตราสารทุน 53,375,944.60 3,852.20 - 53,379,796.80 
     

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย ์     

ตราสารทุน 52,335,312.00 - - 52,335,312.00 
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กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับคาํนวณโดยใชร้าคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด ณ ส้ินวนัทาํการ

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- มูลค่ายุติธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับคาํนวณโดยใช้ราคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด 

ณ ส้ินวนัทาํการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของหุ้นท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิดงักล่าว หกัดว้ยราคา

ใชสิ้ทธิ ทั้งน้ีราคาจะตอ้งไม่ตํ่ากว่า 0 

ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

6.2 ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้น

เคร่ืองมือทางการเงินได ้กองทุนมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยท์างการเงิน อย่างไรก็ตาม 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการ

เก็บหน้ี 

6.3 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผล

กระทบต่อมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน

ส่วนใหญ่อยูใ่นประเภทระยะส้ันและมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั

อตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

  อตัราดอกเบ้ีย   

  ปรับขึ้นลง ไม่มี  

  ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน     

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม  - 53,379,796.80 53,379,796.80 

เงินฝากธนาคาร  6,065,273.94 2,000.00 6,067,273.94 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินปันผล  - 34,009.18 34,009.18 

หน้ีสินทางการเงิน     

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  - 129,371.26 129,371.26 
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ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

  อตัราดอกเบ้ีย   

  ปรับขึ้นลง ไม่มี  

  ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน     

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม  - 52,335,312.00 52,335,312.00 

เงินฝากธนาคาร  1,318,799.53 180.47 1,318,980.00 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินปันผล  - 14,849.58 14,849.58 

หน้ีสินทางการเงิน     

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน  - 1,265.13 1,265.13 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  - 168,272.23 168,272.23 
     

6.4 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น โดย

ปัจจยัท่ีเขา้มากระทบอาจแบ่งออกไดเ้ป็นความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นกบัตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ปัจจยัเฉพาะ (Specific Risk) ซ่ึงอาจจะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพยป์ระเภทเงินลงทุน ความผนั

ผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

กองทุนไม่สามารถที่จะขจดัความเส่ียงให้หมดไปได ้ อย่างไรก็ตามแนวทางท่ีทางกองทุนใชเ้พื่อช่วยลดความเส่ียง

ในดา้นปัจจยัเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทาํไดโ้ดยการกระจายนํ้ าหนกัการลงทุนในแต่ละหลกัทรัพยแ์ละในแต่

ละกลุ่มธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยงัคงมีผลตอบแทนท่ีดี และไม่ให้เกิดความเส่ียงมากกว่าความเส่ียงของตลาด

มากจนเกินไป แต่สําหรับความเส่ียงของตลาด (Market Risk) นั้น กองทุนไม่สามารถขจดัหรือลดลงไดเ้น่ืองจากเป็น

ความเส่ียงขั้นพ้ืนฐานท่ีอยูใ่นตราสารทุนของกองทุนประเภทน้ี 

6.5 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงดา้น

อตัราแลกเปล่ียน 
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7. ภาระผกูพนั 

กองทุนมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

8. การจดัประเภทรายการใหม่ 

รายการบางรายการในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแสดง

รายการในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 ตามท่ี    ตามท่ี 

 รายงานไวเ้ดิม  จดัประเภทใหม่  รายงานใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564     

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 52,335,492.47  (180.47)  52,335,312.00 

เงินฝากธนาคาร 1,318,799.53  180.47  1,318,980.00 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564     

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน -  5,641,378.63  5,641,378.63 

รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 2,928,691.08  (2,928,691.08)  - 

รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทนุ 2,712,687.55  (2,712,687.55)  - 
      

9. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2565 
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