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สาส์นจากบริษัทจัดการ 
 

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานประจำป�ของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้    

เอฟไอเอฟ (KWI USBANK) 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 เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ  กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ  

 กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน 

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

 กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ มันน่ี มาร์เก็ต 

 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่งเป�น 3 ชนิดหน่วยลงทุน 

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

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไมไ่ดล้ดหย่อนภาษี 

 กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 2 กองทุน  

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

 กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ีเป�นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 กองทุน  

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ตราสารหน้ี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

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 ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI USBANK) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนเฉลี่ยต่อป�ย้อนหลัง 1 ป�  

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 เทียบกับช่วงเวลาในรอบป�บัญชีก่อนหน้า ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 ดังน้ี 

 31 พ.ค. 65 28 พ.ค. 64 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

(ล้านบาท) 

มูลค่าหน่วยลงทุน  

(บาท) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

(ล้านบาท) 

มูลค่าหน่วยลงทุน  

(บาท) 

 25.24 9.8844 120.28 10.4554 

ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) 1 มิ.ย. 64 – 31 พ.ค. 65 1 มิ.ย. 63 – 28 พ.ค. 64 

KWI USBANK -5.46% 76.85% 

เกณฑ์มาตรฐาน* 1.55% 76.31% 

(* ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเป�นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน โดยกองทุนได้เปล่ียนมาใช้เกณฑ์

มาตรฐานดังกล่าวต้ังแต่วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 เป�นต้นไป)  

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 กองทุนหลัก Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio ("the U.S. Bank Equity 

Fund") (Class AA USD) มีน้ำหนักการลงทุนในตลาด (Market Breakdown) ในสหรัฐอเมริกา 99.08% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในหมวดธุรกิจ

การเงินสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ Regional Banks 88.36% Diversified Banks 7.06% และ Thrift & Mortgage Finance 3.66%  

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก  

(สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565) 

หุ้นของธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในรัฐเทกซัส มีผลการดำเนินงานดีกว่าธนาคารอื่น ๆ ในรอบป�ที่ผ่านมา ธนาคารดังกล่าวเป�นหนึ่งใน Regional 

Banks ที่สินทรัพย์มีความอ่อนไหวต่อความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยมากที่สุด กล่าวคือ ภายใต้ภาวะแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยพุ่งสูงข้ึน 

สินทรัพย์ของธนาคาร (ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อและหลักทรัพย์เป�นหลัก) จะปรับราคาสูงขึ้นในอัตราที่รวดเร็วกว่าหนี้สิน (ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่  

เงินฝาก) ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนหลักจึงคาดว่าธนาคารจะได้รับประโยชน์จากการที่ธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Federal Reserve: Fed) ปรับ

เพ่ิมอัตราดอกเบ้ีย ซึ่งเป�นท่ีชัดเจนว่า Fed จะปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียอย่างแน่นอน ดังน้ัน ราคาหุ้นของธนาคารจึงปรับตัวสูงกว่าตลาดในช่วงต้น

ป� 2565 

หุ้นของธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในรัฐนิวยอร์ก มีส่วนช่วยให้กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานที่ดีเช่นกัน คาดว่าธนาคารดังกล่าวจะได้รับผลดีจาก

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เนื่องจากถือเงินสดไว้ในสัดส่วนที่สูงถึงประมาณหนึ่งในสี่ของสินทรัพย์ทั้งหมด จึงสามารถนำไปลงทุนในหลักทรัพย์และ

ปล่อยสินเชื่อเพื่อรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น นอกจากน้ี ธนาคารได้ป�ดดีลการเข้าซื้อกิจการของธนาคารในสหรัฐฯ แห่งหนึ่งเมื่อเร็ว ๆ น้ี ทำให้

สามารถขยายการทำธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ การรวมกิจการของสาขาใหม่ต่าง ๆ ในช่วงครึ่งหลังของป� 2565 จะช่วยให้

ธนาคารสามารถบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และนำไปสู่ผลกำไรท่ีดีข้ึนในอนาคต 

ในทางตรงกันข้าม หุ้นของธนาคารแห่งหน่ึงซึ่งอยู่ในรัฐนอรธ์ แคลิฟอร์เนีย ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดในช่วงเวลาเดียวกัน ธนาคารดังกล่าวให้

สินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดเล็กภายในประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยอาศัยเทคโนโลนีเป�นหลัก ความนิยมในหุ้นของธนาคารดังกล่าวลดลงในป� 

2565 เน่ืองจากนักลงทุนส่วนใหญ่ลดความสนใจในหุ้นท่ีเน้นการเติบโตลง แตผู่้จัดการกองทุนหลักเช่ือว่าธนาคารจะยังคงมีการเติบโตในอัตราท่ี

สูงมากและสามารถขยายฐานเงินฝากหลังจากท่ีได้วางระบบงานหลักสำหรับธุรกิจธนาคาร (Core Banking System) เรียบร้อยแล้ว จึงยังคงถือ

ครองหุ้นของธนาคารใว้ในพอร์ตการลงทุน  

หุ้นของธนาคารอีกแห่งหน่ึงซึ่งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย มีส่วนฉุดผลตอบแทนของกองทุนหลักเช่นกัน ธนาคารดังกล่าวได้แถลงถึงแนวโน้มท่ีสินเช่ือ 

อาจขยายตัวต่ำกว่าเป้าหมายในป� 2565 เนื่องจากให้ความสำคัญต่ออัตราผลตอบแทนมากกว่าปริมาณสินเชื่อ ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นของธนาคาร

อ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของสินเชื ่อที่ลดลงนี้อาจเป�นผลดีต่อธนาคารในระยะยาวหากภาวะเศรษฐกิจเลวร้ายลงในอนาคต 
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เนื่องจากการขยายตัวของสินเชื่อในอัตราต่ำหมายถึงต้นทุนของสินเชื่อที่ต่ำลงเช่นกัน ทั้งนี้ กองทุนหลักยังคงถือครองหุ้นของธนาคารดังกล่าว 

โดยเช่ือว่าอัตราส่วนผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงของธนาคารยังคงมีความจูงใจให้ลงทุน 

ภาพรวมของตลาดและกลยุทธ์การลงทุนในรอบป�ท่ีผ่านมา 

ราคาหุ้นในสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นเป�นส่วนใหญ่ในป� 2564 โดยได้รับอานิสงส์จากผลกำไรที่แข็งแกร่งของกิจการ แนวโน้มการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค 

ที่มีระดับสูง และความคืบหน้าในการรักษาและการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ป�จจัยหนุนเหล่านี้มีน้ำหนักมากกว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับ

การระบาดของไวรัสกลายพันธ์ุอย่าง Delta และ Omicron ท่ีสามารถแพร่เช้ือได้อย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของป� อย่างไรก็ตาม ตลาดมีความ

ผันผวนมากขึ้นอย่างมากในระยะ 5 เดือนแรกของป� 2565  ราคาหุ้นลดฮวบลงอย่างรุนแรงเมื่ออัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุด 

ในรอบ 40 ป� สถานกาณ์เลวร้ายยิ่งข้ึนเมื่อเกิดเหตุการณ์รัสเซีย-ยูเครน และการดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ท่ีเข้มงวดเพ่ือควบคุมการระบาดของ 

COVOD-19 ในจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานท่ีมีความตึงตัวเป�นทุนเดิมอยู่แล้ว เพ่ือเป�นการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ Fed ได้ปรับเพ่ิมอัตรา

ดอกเบี้ยเป้าหมายระยะสั้นในเดือนมีนาคมและพฤษภาคมตามลำดับ การคาดการณ์อย่างแพร่หลายว่าดอกเบี้ยจะสูงขึ้นอีกผลักดันให้อัตรา

ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อาย ุ10 ป�สูงข้ึนจากระดับร้อยละ 1.5 ณ สิ้นป� 2564 ไปสู่ระดับเกินกว่าร้อยละ 3 ในเดือนพฤษภาคม 

ความวิตกกังวลเก่ียวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีเช่ืองช้าลงและการอ่อนตัวด้านการบริโภคท่ีเป�นผลตามมามีส่วนอย่างมากในการกลบข่าวดี

เก่ียวกับผลกำไรท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนท่ีรายงานในช่วงน้ี 

แม้ว่าตลาดจะมีความผันผวนดังกล่าวข้างต้น แต่ดัชนี S&P 500 Index ซึ่งครอบคลุมหลักทรัพย์ในวงกว้างให้ผลตอบแทนในรอบระยะ 12 เดือน

ที่ค่อนข้างคงท่ี หากพิจารณาถึงองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว หุ้นในกลุ่มพลังงาน (Energy) ให้ผลตอบแทนสูงขึ ้นอย่างมาก เนื ่องจาก 

มีอุปทานท่ีจำกัดและอุปสงค์ท่ีเพ่ิมข้ึน ผลักดันให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงข้ึนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในช่วงต้นป� 2565 นอกจากน้ี 

ราคาหุ้นในกลุ่มสาธารณูปโภค (Utilities) กลุ่มสินค้าอุปโภค-บริโภค (Consumer Staples) และกลุ่มการแพทย์ (Healthcare) ก็มีความ

แข็งแกร่งในระยะดังกล่าวเช่นกัน เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ก่อตัวมากขึ้นทำให้นักลงทุนหันไปลงทุนในหุ้น

ประเภทที ่ปลอดภัย มีอัตราผลตอบแทนที ่สม่ำเสมอและมั่นคงในภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Defensive Stocks) มากขึ ้น ในทางกลับกัน  

หุ้นในกลุ่มบริการด้านการสื่อสาร (Communication Services) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟ�อย (Consumer Discretionary) ซึ่งเคยให้ผลตอบแทนดี

ในช่วงท่ีมีการล็อกดาวน์เพ่ือควบคุมโรคระบาด ให้ผลตอบแทนติดลบอย่างมากเมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

แนวโน้มตลาดและกลยุทธก์ารลงทุน 

แม้จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอันเป�นผลกระทบภายนอก (spillover Effect) ที่มาจากเหตุการณ์รัสเซีย-ยูเครน 

ภาวะเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบ้ียในสหรัฐฯ ท่ีเคลื่อนไหวสูงข้ึน แตผู่้จัดการกองทุนหลักก็ยังคงคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ จะมีความ

แข็งแกร่งต่อไป ตลาดแรงงานที่มีความตึงตัวของอุปทานได้นำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อของคา่จ้างและอุปสงค์ระดับสูงในตลาดค้าปลีก ซึ่งเมื่อบวกกับ

ภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Disruption) ได้กดดันให้ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนหลักได้มีการ

ประชุมหารือกับฝ่ายจัดการของธนาคารหลายแห่งท่ีกองทุนหลักลงทุนและได้ข้อสรุปว่าธนาคารเหล่าน้ีสามารถรับมือกับแรงกดดันด้านภาวะเงิน

เฟ้อได้โดยส่วนใหญ่ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการมีป�จจัยพ้ืนฐานท่ีแข็งแกร่งในการปล่อยสินเช่ือและลูกค้าธนาคารท่ีมีฐานะการเงินดี ผู้จัดการ

กองทุนหลักจึงเช่ือว่าสถานการณ์ด้านสินเช่ือในป�จจุบันยังคงมีความสดใสเช่นเดิม 

ผู้จัดการกองทุนหลักเริ่มเห็นสัญญาณว่าธุรกิจต่าง ๆ กำลังเร่งสร้างสินค้าคงคลัง ซึ่งนำไปสู่การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสินเช่ือเพ่ือการพาณิชย์

สถานการณ์เช่นน้ีมีความชัดเจนเมื่อธนาคารต่าง ๆ ได้รายงานถึงผลกำไรและอัตราการขยายตัวของสินเช่ือท่ีสูงกว่าประมาณการในไตรมาสแรก

ของป� โดยเชื่อว่าการปล่อยสินเชื่อจะยังคงขยายตัวในป� 2565 ทั้งน้ี Fed ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้น 50 basis points ในเดือนพฤษภาคม 

และดูเหมือนว่าจะปรับเพ่ิมอีกสองครั้ง ๆ ละ 50 basis points ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมตามลำดับ ในป�จจุบัน ธนาคารต่าง ๆ ยังคงมีเงิน

ฝากที่ท่วมท้น ซึ่งจะทำให้ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) ขยายตัวเมื่อการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบ้ียทำงานผ่านกลไกของ

ระบบการเงิน ป�จจัยดังกล่าวจะผลักดันให้รายได้และกำไรหลักของกิจการ (Core Earnings) เติบโตต่อไปในป�หน้า 

ทั้งนี้ ธนาคารสหรัฐฯ ยังคงมีราคาหุ้นที่ต่ำกว่าป�จจัยพื้นฐานเมื่อเทียบกับราคาในอดีตและราคาหุ้นในตลาดโดยรวม โดยธนาคารเหล่านี้มี

ป�จจัยพื้นฐานดี มีเงินทุนและสภาพคล่องในระดับที่สูงเป�นประวัติการณ ์จึงมีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า นอกจากนี้ การ

ควบรวมกิจการระหว่างธนาคารต่าง ๆ ซึ่งชะลอลงในช่วงที่ไวรัสระบาด เนื่องจากธนาคารหันไปเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้า เริ่มกลับมาใหเ้ห็น

อีกครั้ง โดยมีดีลท่ีสำคัญ ๆ เกิดข้ึนแล้วหลายรายการ ซึ่งคาดว่าปรากฏการณ์เช่นน้ีจะยังคงมีอยู่ต่อไป 
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ข้อมูลกองทุน 
 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI USBANK) 
[เดิมชื่อ กองทุนเป�ด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิต้ี เอฟไอเอฟ (MN-USBANK)] 

นโยบายการลงทุน 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Advanced Fund SPC - U.S. 

Bank Equity Segregated Portfolio (the “U.S. Bank Equity Fund”) (Class AA USD) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ย 

ในรอบป�บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 กองท ุน Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the “U.S. Bank Equity Fund”) (กองทุน

หลัก) มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารทางการเงินท่ีอ้างอิงกับตราสารทุน ท่ีออกโดยบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจธนาคาร 

และ/หรือสถาบันการเงินท่ีจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเป�นหลัก 

ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

(FX hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

ผู้จัดการกองทุน 

ประเภทโครงการ  

กองทุนรวมหน่วยลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) ประเภทกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร 

(Banking Sector) โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป�น 2 ชนิด ได้แก่ 

 ชนิดสะสมมูลค่า (ช่ือย่อ : KWI USBANK-A) 

 ชนิดจ่ายเงินป�นผล (ช่ือย่อ : KWI USBANK-D) [ยังไม่เป�ดเสนอขาย] 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก  

Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the “U.S. Bank Equity Fund”) (Share Class AA USD) 

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเงินลงทุนให้เติบโตในระยะปานกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน 

ท่ีอ้างอิงกับตราสารทุน ท่ีออกโดยบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินท่ีจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา

เป�นหลัก 

นโยบายการจ่ายป�นผล  สำหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าไม่มีนโยบายจ่ายเงินป�นผล แต่จะนำกำไรที่ได้ไปลงทุนต่อ 

เพ่ือให้เกิดรายได้สูงข้ึน 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

นายทะเบียนกองทุน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
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แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 

 

 

 

 

 

 

 

คำเตือนท่ีควรทราบ 

 กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวน

ของราคาสูงกว่ากองทุนรวมท่ัวไปท่ีมีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม  

 กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและเล็กในสัดส่วนระหว่างร้อยละ 30 ถึงรอ้ยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หลัก ซึ่งบริษัทขนาดกลางและเล็กอาจมีสภาพคล่องต่ำ และมีความผันผวนของราคาต่อสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างสูงกว่าบริษัทขนาดใหญ่ 

กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนท่ัวไปซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงสูงได้ 

 กองทุนรวมนี้ลงทุนในกองทุนหลักที่มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ

พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การป้องกันความเสี่ยง FX บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

ต่ำ สูง 

ท้ังหมด/ เกือบท้ังหมด 
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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 ยูเอส แบงค์ อิควิต้ี เอฟไอเอฟ (MN-USBANK) 

ใหม ่กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิต้ี เอฟไอเอฟ (KWI USBANK) 

ดัชนีช้ีวัด/อ้างอิง (Benchmark) เดิม ใหม่ 

Standard & Poor's Composite 
1500 Banks Index 
สัดส่วน (%) : 100 
เทียบเป�นสกุลเงินบาท ณ วันท่ี
คำนวณผลตอบแทน 

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 
สัดส่วน (%) : 100 
ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปรบั
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณ
ผลตอบแทนเทียบเป�นสกุลเงินบาท ณ 
วันท่ีคำนวณผลตอบแทน  

เปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม ่ เดิม ใหม่ 

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   

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

แก้ไขเพ่ิมเติมช่องทางการส่ง
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

เดิม : จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/รายงานการถือหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย ์

ใหม่ : จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/รายงานการถือหน่วยลงทุน โดย
ทางไปรษณีย ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ (email)  

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

เพ่ือให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการและเพ่ือลดการเป�ดเผยรายละเอียดท่ีซ้ำซ้อนใน
บางหัวข้อลง 

 

1 มกราคม 2565  
เป�นต้นไป 

ปรับปรุงข้อความให้เป�นไปตาม
ประกาศการจัดการท่ี  
ทน.11/2564 และ สน.9/2564  

(1) เพิ่มเติมเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน
รวม กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหน้ีฯ 
(side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้
แล้ว (suspension of dealings) 

(2) ปรับข้อความในหัวข้อเรื ่องการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย  
ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

(3) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ให้สอดคล้องกับการย้าย
ประกาศดังกล่าวไปยังประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และปรับข้อความ
ในหัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

(4) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องวิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน กรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหน้ี  

(5) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องการดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยให้แจ้งเลิกกองทุนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทาง
ใดๆ 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 

 



9



 

10 

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)                                                                                        ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 

 

กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 

KWI USBANK-A 25,243,474.47 9.8844 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ต้ังแต่วันท่ีจัดต้ังกองทุน 

 
 

ชื่อกองทุน/ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อป� 

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

(12 มิ.ย. 61) 

KWI USBANK-A -10.04 -11.07 -7.65 -5.46 7.26 N/A N/A -0.29 

เกณฑ์มาตรฐาน* -7.37 -7.81 -6.74 1.55 11.08 N/A N/A 2.07 

Standard Deviation 
ของกองทุน 

26.22 25.45 25.72 24.05 33.18 N/A N/A 30.28 

Standard Deviation 
ของเกณฑ์มาตรฐาน 

24.97 23.50 24.48 23.72 33.86 N/A N/A 31.07 
 

ท่ีมา : Morningstar 

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

* ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป�นสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน โดยกองทุน 

ได้เปลี่ยนมาใช้เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวตั้งแต่วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 เป�นต้นไป 

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท

จัดการลงทุน 

กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร จึงมีความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก  

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได/้ 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถงึผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข 

ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

 

 

 

                   KWI USBANK-A 
 
                   Benchmark* 
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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)  672.68 1.1977 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)  17.94 0.0319 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)  35.88 0.0639 

 ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee)      ไม่ม ี ไม่ม ี

 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs) - - 

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ 

• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 

- 

- 

 

- 

- 

ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee) 51.76 0.0922 

ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร 6.49 0.0115 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด ** 784.75 1.3972 

*     ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

**   ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 

(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

- ไม่มี - 

หมายเหตุ : กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุน

ของผู้ลงทุน 

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกผล 

หรือผลประโยชน์ท่ัวไปท่ีเกิดจากการลงทุน 

- กองทุนน้ีไม่มีการรับค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ดอกผลหรือผลประโยชน์ท่ัวไปท่ีเกิดจากการลงทุน - 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

ชื่อหลักทรัพย์ จำนวนหน่วย  

(พันหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
NAV 

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

ท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน 

      

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน       

Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity 

Segregated Portfolio (Share Class AA USD) 

55.49 23,599.28 93.49 

เงินฝากออมทรัพย์ 
   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
 

1,491.24 5.91 

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่น    

สัญญาฟอร์เวิรด์  207.69 0.82 

สินทรัพย์อ่ืน และหนีส้ินอ่ืน 
   

สินทรัพย์อ่ืน 
 

23.81 0.09 

หนี้สินอ่ืน 
 

78.55 0.31 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
 

25,243.47 100.00 

 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ประเภท

สัญญา 

คู่สัญญา อันดับความ

น่าเชื่อถือ 

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคา

ตลาด (บาท) 

%NAV วันครบกำหนด กำไร (ขาดทุน)

(บาท) 

Forward TTB Bank BBB ป้องกันความเสี่ยง 14,682,774.40 58.16 25 ก.ค. 65 207,695.60 
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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-ี 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที ่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของ 

บริษัทจัดการท่ี www.kwiam.com   
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

-ไม่ม-ี 

 
รายงานการลงทุนท่ีไม่เป�นไปตามนโยบายการลงทุน 

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหน่ึงไม่เป�นไปตามนโยบาย

การลงทุน 

 
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

-ไม่ม-ี 

 
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 

 
 
 

http://www.kwiam.com/
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ข้อมูลกองทุนหลกั 
 

 
ชื่อกองทุนหลัก Bloomberg Ticker ISIN Code 

Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated 

Portfolio (Class AA - USD) 

MUBEAAU:KY KYG5800M4690 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (Class AA - USD) 

 

 

 

 
 
 
 

+ Performance of the inception year is calculated from its launch date to the inception year end. 

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (Class AA - USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ Due to rounding, the total may not be equal to 100%. A negative percentage, if any, represents a short position in the portfolio for hedging/cash flow management 
purposes. Please refer to offering document of the Fund for details. 

ท่ีมา : ข้อมูลจาก Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป�นป�จจุบันได้ท่ี 

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

“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 

มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้” 

 

 

 

 

 

 

http://www.manulifeglobalfund.com/Fund-Information
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   กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ ยเูอส แบงค ์อิควิต้ี เอฟไอเอฟ 

   (“เดิมช่ือ: กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยเูอส แบงค ์อิควิต้ี เอฟไอเอฟ”) 

 

   งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ ยเูอส แบงค ์อิควิต้ี เอฟไอเอฟ 

(“เดิมช่ือ: กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยเูอส แบงค ์อิควิต้ี เอฟไอเอฟ”) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ ยเูอส แบงค ์อิควิต้ี เอฟไอเอฟ (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดง

การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ ยเูอส แบงค ์อิควิต้ี เอฟไอเอฟ ณ วนัท่ี 

31 พฤษภาคม 2565 ผลการดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระสําคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีว่าดว้ยการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามท่ีสมาคมบริษทัจดัการ

ลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนตามขอ้กาํหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้

ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน  

ผูบ้ริหารกองทุนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนวปฏิบติัทาง

บญัชีว่าดว้ยการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความ

เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร

กองทุนพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง

เวน้แต่ผูบ้ริหารกองทุนมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้



SP Audit Co., Ltd. 
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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 ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดรั้บจนถึงวนัท่ี

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุน

ตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง

- ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่



SP Audit Co., Ltd. 

18 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารกองทุนในเร่ืองต่าง ๆ ที่สําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในหาก

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

บริษทั เอส พี  ออดิท จาํกดั

( นายเกียรติศกัด์ิ วานิชยห์านนท ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 23,599,282.39         111,621,770.76       

เงินฝากธนาคาร 1,491,241.20           15,659,308.37         

ลูกหนี�

จากดอกเบี�ย 907.37                      720.21                     

จากการขายหน่วยลงทุน - 103,450.70 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 6 207,695.60               1,041,626.11 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกัคา้งรับ 22,898.77                 112,070.92              

รวมสินทรัพย์ 25,322,025.33         128,538,947.07       

หนี� สิน

เจา้หนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน - 4,675,628.82 

หนี� สินอนุพนัธ์ 6 - 3,424,921.83 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 77,676.99                 229,914.49 

หนี� สินอื�น 873.87                      9,062.99                  

รวมหนี� สิน 78,550.86                 8,339,528.13           

สินทรัพยสุ์ทธิ 25,243,474.47         120,199,418.94       

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 25,538,462.77         115,044,985.01       

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล (12,127,937.70)        (6,461,161.63)          

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 11,832,949.40         11,615,595.56         

สินทรัพยสุ์ทธิ 25,243,474.47         120,199,418.94       

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.8844                      10.4480                   

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมด ณ วนัสิ�นปี (หน่วย) 2,553,846.2776       11,504,498.5014     

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ ยูเอส แบงค์ อคิวติี� เอฟไอเอฟ

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2565

(“เดมิชื�อ: กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อคิวติี� เอฟไอเอฟ”)
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ

จาํนวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(หน่วย) (บาท)

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ

Manulife Advanced Fund SPC - 

U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (Class AA USD) 55,486.2070         23,599,282.39      100.00 

รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ 23,599,282.39      100.00 

รวมเงนิลงทุน 23,599,282.39      100.00 

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ ยูเอส แบงค์ อคิวติี� เอฟไอเอฟ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2565

(“เดมิชื�อ: กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อคิวติี� เอฟไอเอฟ”)
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ

จาํนวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(หน่วย) (บาท)

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ

Manulife Advanced Fund SPC - 

U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (Class AA USD) 266,110.2850       111,621,770.76    100.00 

รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ 111,621,770.76    100.00 

รวมเงนิลงทุน 111,621,770.76    100.00 

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ ยูเอส แบงค์ อคิวติี� เอฟไอเอฟ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2564

(“เดมิชื�อ: กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อคิวติี� เอฟไอเอฟ”)

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 21



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดเ้งินปันผล - 232.65 

รายไดด้อกเบี�ย 4,411.83                 966.63 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั 7 613,709.93             810,863.07             

รวมรายได้ 618,121.76             812,062.35             

ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4 672,682.09             912,150.33             

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 17,938.21               48,648.00               

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 35,876.39               48,647.99               

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 51,761.00               91,314.00               

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 6,490.62                 3,887.31                 

รวมค่าใชจ่้าย 784,748.31             1,104,647.63          

ขาดทุนสุทธิ (166,626.55)            (292,585.28)            

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 5,577,069.56          34,026,151.61        

รายการขาดทุนสุทธิจากสญัญาอนุพนัธ์ (5,150,607.38)         (2,747,318.82)         

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (41,820.01)              541.90                    

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 384,642.17             31,279,374.69        

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนหกัภาษีเงินได้ 218,015.62 30,986,789.41

หกั : ภาษีเงินได้ (661.78)                   (75.99)                     

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 217,353.84 30,986,713.42

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ ยูเอส แบงค์ อคิวติี� เอฟไอเอฟ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 พฤษภาคม 2565

(“เดมิชื�อ: กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อคิวติี� เอฟไอเอฟ”)
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(หน่วย : บาท)

2565 2564

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การดาํเนินงาน 217,353.84             30,986,713.42        

การเพิ�มขึ�นของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 69,068,538.78        385,004,258.83      

การลดลงของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (164,241,837.09)     (318,097,244.78)     

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (94,955,944.47)       97,893,727.47        

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 120,199,418.94      22,305,691.47        

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายปี 25,243,474.47        120,199,418.94      

(หน่วย : หน่วย)

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 11,504,498.5014    3,771,640.8908      

บวก :  หน่วยลงทุนที�ขายในระหวา่งปี 6,560,604.0298      39,908,688.7180    

หกั   :  หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหวา่งปี (15,511,256.2536)   (32,175,831.1074)   

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 2,553,846.2776      11,504,498.5014    

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ ยูเอส แบงค์ อคิวติี� เอฟไอเอฟ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 พฤษภาคม 2565

(“เดมิชื�อ: กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อคิวติี� เอฟไอเอฟ”)
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กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี ้เอฟไอเอฟ 

(“เดิมช่ือ: กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี ้เอฟไอเอฟ”) 

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ ยเูอส แบงค ์อิควิต้ี เอฟไอเอ 

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิต้ี เอฟไอเอ (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 1,500 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 

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

(“เดิมช่ือ: บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จาํกดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน (เดิมธนาคารซิต้ี แบงก์ เอ็นเอ เป็น

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564) 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

- ชนิดสะสมมูลค่า  เหมาะสาํหรับผูล้งทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนผา่นการเพ่ิมมูลคา่ของหน่วยลงทุนเป็นหลกั 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล  เหมาะสาํหรับผูล้งทุนท่ีตอ้งการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล  

ปัจจุบนับริษทัจดัการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุน

ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยลงทุนในกองทุน Manulife Advanced 

Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (Class AA USD) (กองทุนหลกั) โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุนหลกัดงักล่าวขา้งตน้โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน  

ขอ้มูลท่ีสาํคญัของกองทุนหลกัมีดงัต่อไปน้ี  

ช่ือกองทุนหลกั :  Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (Share Class AA USD) 

สถานท่ีจดทะเบียน :  หมู่เกาะเคยแ์มน 

สกุลเงิน :  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

บริษทัจดัการ  :  Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited 

นโยบายการลงทุน :  กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะสร้างเงินลงทุนให้เติบโตในระยะปานกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุน

ในตราสารทุน และ/หรือตราสารทางการเงินท่ีอา้งอิงกบัตราสารทุน ท่ีออกโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจธนาคาร และ/หรือสถาบนัการเงิน เช่น ธนาคารส่วนภูมิภาค ธนาคารพาณิชย ์ธนาคาร

เพ่ือการอุตสาหกรรม สถาบนัเพ่ือการออมเงินและการกูยื้ม และบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยเป็น

เจา้ของ และ/หรือถือหุ้นหรือมีรายไดจ้ากการถือหุ้นในธนาคารของสหรัฐอเมริกา (bank holding 

companies) เป็นตน้ ท่ีจดัตั้งหรือดาํเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลกั 
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กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของหลกัทรัพยห์รือ

ทรัพยสิ์นตามความเหมาะสมสาํหรับสภาวะการณ์ของแต่ละขณะขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในหนงัสือช้ีชวน 

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

กองทุนรวม จากเดิมช่ือ “กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยเูอส แบงค ์อิควิต้ี เอฟไอเอฟ” เป็น “กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ ยเูอส แบงค ์

อิควิต้ี เอฟไอเอฟ” โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหาคม 2564 

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีว่าดว้ยการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามท่ี

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

บญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้าํหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้

ในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัหรือมี

ความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก 

กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะรับรู้ในวนัท่ีมีการตกลงกนั (Trade date) คือ

วนัท่ีกองทุนมีขอ้ผกูมดัท่ีจะซ้ือหรือขายเงินลงทุน  

กองทุนจะรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทาํ

รายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็น

ค่าใชจ้่ายทนัทีเม่ือเกิดขึ้น 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง 

สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม  

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้

หน้ีสินอนุพนัธ์จะตอ้งวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

กาํไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ี

วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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การตัดรายการ 

กองทุนตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน เฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงิน

หมดอายุ หรือเม่ือโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมด

ของสินทรัพยใ์ห้กิจการอ่ืน  

ณ วนัท่ีตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน กองทุนตอ้งรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละผลรวมของ

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บและคา้งรับในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

กองทุนตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน เม่ือภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นสัญญาไดมี้การปฏิบติัตามแลว้ ไดมี้การยกเลิก หรือส้ินสุด 

ณ วนัท่ีตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน กองทุนตอ้งรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงินท่ีตดั

รายการและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายและคา้งจ่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.2 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

กองทุนวดัมูลค่าสัญญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินดว้ยราคายุติธรรม 

กองทุนจะรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสัญญาดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.3 การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนรวมบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด 

3.4 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบ้ีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

3.5 ภาษีเงินได ้

กองทุนมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเฉพาะเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอตัรา

ร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ 

3.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
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ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนสุทธิ

จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

3.7 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนไดเ้สียของกองทุน ตั้งแต่

ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือฝ่ายบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย

บุคคลท่ีรับผิดชอบในการจดัการกองทุน หรือมีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายหรือตดัสินใจเพ่ือให้กองทุนบรรลุวตัถุประสงค์

ท่ีวางไว ้

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุน หรืออยูภ่ายใต้

อาํนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็น

สาระสาํคญัของกองทุน 

3.8 บญัชีปรับสมดุล 

ส่วนหน่ึงของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหน่วยลงทุนซ่ึงเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของกาํไรสะสมที่ยงัไม่ได้

แบ่งสรร ณ วนัท่ีเกิดรายการถูกบนัทึกใน “บญัชีปรับสมดุล” 

3.9 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที่เกี่ยวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบั

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

4. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กองทุนมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทัจดัการ บริษทัท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุนและ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และกองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการท่ีสําคญั

ดงักล่าวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จาํกดั     

(“เดิมช่ือ: บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั”)  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 672,682.09 912,150.33 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
    

Manulife Investment Management   

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั - 433,867.36 ตามท่ีระบใุนสัญญา 
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   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกาํหนดราคา 

Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (Share Class AA USD) 

ซ้ือเงินลงทุน - 256,034,122.89 ตามราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน - 11,451,131.00 ตามราคาตลาด 
    

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จาํกดั   

(“เดิมช่ือ: บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั”)  

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 25,626.84 126,428.75 
   

5. ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

ซ้ือเงินลงทนุ 32,015,101.08 293,538,999.64 

ขายเงินลงทุน 125,614,659.01 239,046,087.00 

6. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายติุธรรม 

สัญญาอนุพนัธ์ทางการเงินประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนมีจาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 

 จาํนวนเงิน  มูลค่ายติุธรรม 

 ตามสัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 14,890,470.00  207,695.60  - 
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ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 กองทุนมีจาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 

 จาํนวนเงิน  มูลค่ายติุธรรม 

 ตามสัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 374,692,518.80  1,041,626.11  3,424,921.83 
      

7. รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั คือ ส่วนลดค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนหลกัในต่างประเทศท่ีกองทุน

ลงทุนในอตัราท่ีตกลงกนั โดยกองทุนจะไดรั้บจากบริษทัจดัการของกองทุนหลกัดงักล่าวเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน 

8. การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

8.1 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 ์     

หน่วยลงทนุ - 23,599,282.39 - 23,599,282.39 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 207,695.60 - 207,695.60 
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ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย ์     

หน่วยลงทนุ - 111,621,770.76 - 111,621,770.76 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 1,041,626.11 - 1,041,626.11 

หน้ีสิน     

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 3,424,921.83 - 3,424,921.83 

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับคาํนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 

ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ย 

- มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมคาํนวณโดยใช้มูลค่าท่ี

ประกาศโดยสถาบนัการเงิน 

ในระหว่างปีปัจจบุนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

8.2 ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้น

เคร่ืองมือทางการเงินได ้กองทุนมีความเส่ียงดา้นการให้เครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยท์างการเงิน อย่างไรก็ตาม 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการ

เก็บหน้ี 

8.3 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผล

กระทบต่อมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะส้ันและมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนั 
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ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย   

 ปรับขึ้นลง ไม่มี  

 ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - 23,599,282.39 23,599,282.39 

เงินฝากธนาคาร 1,489,241.20 2,000.00 1,491,241.20 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - 907.37 907.37 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - 207,695.60 207,695.60 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุน 

ในกองทนุหลกัคา้งรับ - 22,898.77 22,898.77 

หน้ีสินทางการเงิน    

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - 77,676.99 77,676.99 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย   

 ปรับขึ้นลง ไม่มี  

 ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - 111,621,770.76 111,621,770.76 

เงินฝากธนาคาร 15,659,308.37 - 15,659,308.37 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย - 720.21 720.21 

ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน - 103,450.70 103,450.70 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - 1,041,626.11 1,041,626.11 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุน 

ในกองทนุหลกัคา้งรับ - 112,070.92 112,070.92 

หน้ีสินทางการเงิน    

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - 4,675,628.82 4,675,628.82 

หน้ีสินอนุพนัธ์ - 3,424,921.83 3,424,921.83 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - 229,914.49 229,914.49 



32 

 

8.4 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ซ่ึงอาจจะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

  (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

รายการ  2565 2564 

เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม)  690,259.51 3,571,439.52 

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทนุหลกัคา้งรับ 669.77 3,585.81 

กองทุนไดมี้การทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนของเงินลงทุนท่ี

เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6) 

8.5 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไดรั้บชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าชา้  

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไดรั้บชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าชา้  คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจาก

วนัหยดุทาํการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนอาจหยดุไม่ตรงกบัวนัหยดุทาํการของ

ประเทศไทย ทาํใหก้องทุนอาจไดรั้บชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน ล่าชา้ 

และส่งผลกระทบต่อการชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนในประเทศ 

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาจเกิดปัญหาอนัเกิดจากวนัหยุดทาํการของประเทศท่ี

กองทุนลงทุน คือ มีวนัหยุดทาํการไม่ตรงกบัวนัหยุดทาํการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าชา้

ในการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการจะชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ดงักล่าวให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

9. ภาระผกูพนั 

กองทุนมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
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10. การจดัประเภทรายการใหม่ 

รายการบางรายการในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ

แสดงรายการในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 ตามท่ี    ตามท่ี 

 รายงานไวเ้ดิม  จดัประเภทใหม่  รายงานใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564      

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ -  1,041,626.11  1,041,626.11 

หน้ีสินอนุพนัธ์ (2,383,295.72)  (1,041,626.11)  3,424,921.83 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564     

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ -  91,314.00  91,314.00 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 95,201.31  (91,314.00)  3,887.31 

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน -  34,026,151.61  34,026,151.61 

รายการกาํไรสุทธิจากสัญญาอนุพนัธ์ -  (2,747,318.82)  (2,747,318.82) 

รายการกาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน 

    เงินตราต่างประเทศ 

 

- 

 

541.90 

 

541.90 

รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 12,296,342.36  (12,296,342.36)  - 

รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทนุ 20,093,319.79  (20,093,319.79)  - 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพนัธ์ (2,747,318.82)  2,747,318.82  - 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564     

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากอตัราแลกเปล่ียน (4,748.60)  4,748.60  - 

รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากอตัราแลกเปล่ียน 1,641,779.96  (1,641,779.96)  - 

11. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 
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