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สาส์นจากบริษัทจัดการ
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือนของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
(KWI INDIA) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565
บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 4,069,948,538.37 บาท
ป�จจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 16 กองทุน ประกอบด้วย
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 9 กองทุน
 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ
 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟ�ก พร็อพเพอร์ตี้ รีท
 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จงิ้ 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 มันนี่ มาร์เก็ต
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่งเป�น 3 ชนิดหน่วยลงทุน
 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี
 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม
 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 2 กองทุน
 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟ�นด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป�นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 กองทุน
 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป�นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวัง
และรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการ
ขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด
กรุงเทพฯ : พฤศจิกายน 2565
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ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI INDIA) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 อยู่ที่ 55.26 ล้านบาท โดย
แบ่งเป�นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน ตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI INDIA-A) และ ชนิดจ่ายเงิน
ป�นผล (KWI INDIA-D) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เทียบกับช่วงเวลา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้
30 ก.ย. 65

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

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ล้านบาท)
(บาท)
41.77
17.1968
13.49
9.5959
1 เม.ย. – 30 ก.ย. 65
5.71%
5.63%
6.48%

30 ก.ย. 64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ล้านบาท)
(บาท)
45.55
17.7260
14.03
10.5613
1 เม.ย. – 30 ก.ย. 64
25.16%
25.11%
27.65%

(* ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of Master Fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป�นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ
ผลตอบแทน โดยกองทุนได้เปลี่ยนมาใช้เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป�นต้นไป)

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 กองทุนหลัก Manulife Global Fund - India Equity Fund (Share Class I2) มีสัดส่วนการลงทุนในประเทศ
อินเดียเป�นหลักที่ 96.39% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม (sector) สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มการเงิน (Financials) 27.74% กลุ่มสินค้าฟุ่ ม เฟ� อ ย
(Consumer Discretionary) 13.46% กลุ่ ม เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology) 11.29% กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials)
9.44% และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Staples) 8.86%
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565
กองทุนหลักให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) เนื่องจากการคัดเลือกหุ้นที่ลงทุนและการพิจารณากระจายการลงทุนของ
สินทรัพย์ในหมวดอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การคัดเลือกหุ้นที่ลงทุนในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟ�อย (Consumer Discretionary) กลุ่ม IT (Information
Technology) และกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials) รวมถึงการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม และการลดน้ำหนักการลงทุนในกลุ่ม
IT และกลุ่มพลังงาน (Energy) เป�นป�จจัยหลักที่หนุนให้ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักเป�นบวก ในขณะที่การคัดเลือกหุ้นที่ลงทุนในกลุ่ม
การเงิน (Financials) การเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) และการลดน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มสาธารณูปโภค
(Utilities) และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Staples) เป�นสาเหตุหลักที่ฉุดให้ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักลดลง
ภาวะตลาดโดยรวมและกลยุทธ์การลงทุนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ตลาดหุ้นอินเดียให้ผลตอบแทนติดลบในช่วงที่ผ่านมา แต่ก็ยังเป�นหนึ่งในตลาดที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยในช่วงไตรมาสที่
2/2565 ตลาดหุ้นอินเดียได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลก ซึ่งตอกย้ำถึงนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อย ๆ ของ
ธนาคารกลางอินเดีย (Reserve Bank of India: RBI) กล่าวคือ RBI ได้สร้างความประหลาดใจให้กับนักลงทุนด้วยการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
สูงขึ้น 40 bps ในการประชุมนอกรอบเมื่อเดือนพฤษภาคม และปรับขึ้นอีก 50 bps ในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน โดยนักลงทุนสถาบัน
ต่างชาติเป�นผูข้ ายสุทธิในตลาดหุ้นในไตรมาสนี้ ขณะที่นักลงทุนสถาบันภายในประเทศเป�นผูซ้ ื้อสุทธิในตลาด ส่งผลให้ค่าเงิน INR อ่อนตัวลงเป�น
ประวัติการณ์เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ด้านการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) ยังคงขยายตัวอย่างเข้มแข็ง อันเป�นผลจากการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ สืบเนื่องจากการจัดระเบียบแบบแผนในระบบเศรษฐกิจ (Formalization) และผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ
รัฐบาลอินเดียจึงได้ประกาศใช้มาตรการต่าง ๆ ในเดือนพฤษภาคมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า ซึ่งรวมถึงการลดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากน้ำมันเบนซินและดีเซล การเรียกเก็บภาษีส่งออกสำหรับสินค้าเหล็กกล้าและสินแร่เหล็ก และการห้ามส่งออกข้าวสาลี
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ในด้านเศรษฐกิจ แม้ว่า GDP ของอินเดียในไตรมาสแรกของป� 2565 จะขยายตัวในอัตรา 4.1% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของป�ก่อน แต่ก็เป�น
อัตราการขยายตัวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป�นไตรมาสที่สาม
ตลาดหุ้นอินเดียให้ผลตอบแทนเป�นบวกเมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 3/2565 ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ราคาหุ้นในตลาดเคลื่อนไหวสูงขึ้นสืบเนื่อง
จากภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น ผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ฟ�นคืนสู่สภาพปกติ และการซื้อขายหุ้นที่คึกคักของ
นักลงทุนรายย่อย แม้ว่าธนาคารกลางจะยังคงดำเนินมาตรการทางการเงินอย่างเข้มงวดก็ตาม ในเดือนกันยายน การทำกำไรจากตลาดหุ้นใน
อินเดียบางส่วนได้รับแรงกดดันท่ามกลางนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคากลางสหรัฐฯ (Fed) ความหวั่นวิตกต่อแนวโน้มของราคาพลังงาน
สืบเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในรัสเซีย-ยูเครนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ความกังวลต่อสถานการณ์ดุลการชำระเงินของอินเดียที่เลวร้ายลง
และค่าเงิน INR ที่อ่อนค่าลงเรื่อย ๆ ในไตรมาสนี้ RBI ได้ออกประกาศมาตรการเพื่อดึงเงินตราต่างประเทศในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เข้าสู่ประเทศ
มากขึ้น อาทิ การผ่อนปรนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินฝากของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ การลงทุนในตราสารหนี้ของนักลงทุนจากต่างประเทศ
และการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาวะการขาดแคลนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และช่วยพยุงให้เงิน INR มีการอ่อนค่าลง
อย่างเป�นระเบียบ นอกจากนี้ รัฐบาลอินเดียได้ประกาศขึ้นอัตราภาษีสำหรับการผลิตน้ำมันภายในประเทศและภาษีส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์จาก
การกลั่นป�โตรเลียม เพื่อเป�นการเก็บ “ภาษีลาภลอย” จากค่าการกลั่นน้ำมั น (Refinery Margins) และราคาน้ำมันดิบที่มีระดับสู ง เป� น
ประวัติการณ์ หากรัฐบาลอินเดียสามารถจัดเก็บภาษีเหล่านี้ได้ตลอดทั้งป� จะช่วยให้อินเดียมีโอกาสที่จะได้รับรายรับจากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นถึง
12.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 25 bps ของ GDP ซึ่งเป�นการถ่วงดุลกับรายได้ของรัฐบาลที่ขาดหายไปเนื่องจากการปรับลดอัตรา
ภาษีการค้าปลีกของเชื้อเพลิงก่อนหน้านี้ ตลอดไตรมาสนี้ RBI ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นอีก 100 bps ไปสู่ระดับ 5.90% ส่งผลให้แรง
กดดันด้านเงินเฟ้อชะลอตัวลงก่อนที่จะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ ธนาคารกลางยอมรับว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
จนถึงป�จจุบันยังคงแข็งแกร่งในขณะที่ความไม่แน่นอนต่าง ๆ เกิดขึ้นจากป�จจัยระหว่างประเทศ การที่ภาวะเงินเฟ้อเริ่มมีเสถียรภาพในช่วงสาม
เดือนที่ผ่านมา ทำให้แรงกดดันที่มีต่อ RBI ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นอีกเริ่มลดน้อยลง ในด้านเศรษฐกิจ GDP สำหรับไตรมาสที่สอง
เพิ่มขึ้นในอัตรา 13.5% เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป�ก่อน ซึ่งสูงกว่ามุมมองที่เห็นร่วมกันในตลาด
แนวโน้มของตลาดและกลยุทธ์การลงทุนในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า
ด้วยกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจและการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล ทำให้เศรษฐกิจของอินเดียสามารถรับมือกับ
อุปสรรคและความท้าทายด้านเศรษฐกิจมหภาคหลากหลายประการในช่วง 2 ป�ที่ผ่านมา รวมถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการพุ่ง
สูงขึ้นของราคาพลังงาน แม้ว่าการพุ่งสูงขึ้นของราคาพลังงานเมื่อเร็ว ๆ นี้จะมีผลกระทบต่อแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่การเติบโตทาง
เศรษฐกิจในภาพรวมยังคงมีเสถียรภาพทั้ง ๆ ที่อัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเพดานสูงสุดที่ RBI ได้กำหนดไว้ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่ยากลำบากของอินเดียมีสาเหตุมาจากภาระหนี้ต่างประเทศที่มีระดับต่ำ ความเข้มแข็งทางการเงินของครัวเรือนและภาคธุรกิจ
ภายในประเทศ รวมถึงเงินทุนสำรองของรัฐบาลและเงินตราต่างประเทศของ RBI (ซึ่งเป�นผลจากฐานะการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด (CAD) ที่ดีขึ้น
และกระแสเงินทุนไหลเข้าอย่างมากในป� 2562-2564) ความสามารถในการฟ��นตัวนี้มีส่วนหนุนการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลในการ
ขั บ เคลื ่อ นกระบวนการนำเทคโนโลยีม าประยุ กต์ใ ช้ (Digitalization) และการจั ดระเบี ยบแบบแผน (Formalization) ในระบบเศรษฐกิจ
การจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจที่ค่อย ๆ มีระเบียบแบบแผนมากขึ้นช่วยให้รัฐบาลสามารถให้แรงจูงใจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มสัดส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตใน GDP ของประเทศ
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนี้ ผู้จัดการกองทุนหลักจำเป�นต้องติดตามฐานะการขาดดุลการค้าที่มีระดับสูงอย่างต่อเนื่องและการลดลงของทุน
สำรองเงินตราระหว่างประเทศในป�จจุบันอย่างใกล้ชิด การขาดดุลการค้าในระดับสูงของอินเดียในขณะนี้เป�นผลมาจากมูลค่าการนำเข้าพลังงานที่
เพิ่มสูงขึ้น และมูลค่าการนำเขาสุทธิของสินค้าที่ไม่ใช่พลังงานที่ขยายตัวอย่างมากเนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ขยายตัวมากขึ้น ระดับการ
ขาดดุลการค้าที่สูงเกินกว่า 22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือนเป�นเวลาติดต่อกัน อย่างเช่นที่เกิดขึ้นในช่วง 4 เดือนมานี้ ทำให้ดุลการชำระเงิน
ไม่สามารถรักษาระดับได้อย่างยั่งยืน พูดง่าย ๆ ก็คือ หากเกินกว่าระดับนี้ อินเดียจะต้องพึ่งพาเงินออมระหว่างประเทศมากขึ้น การขาดดุลการค้า
ที่สูงกว่าระดับที่จะรักษาไว้ได้นี้ทำให้เศรษฐกิจของอินเดียมีความเปราะบางต่อป�จจัยเชิงลบจากนอกประเทศ อาทิ การไหลเข้าของเงินทุนจาก
ต่างประเทศที่ลดลง หรือการเพิ่มขึ้นของราคานำเข้าของพลังงาน ป�จจัยที่สามาถช่วยบรรเทาป�ญหาเหล่านี้ ได้แก่ 1) การอ่อนตัวลงของราคา
น้ำมันดิบเนื่องจากเป�นการช่วยคุ้มครองเงินออมภายในประเทศ และ 2) การที่พันธบัตรรัฐบาลอินเดียจะถูกเพิ่มเข้าไปคำนวณในดัชนีพันธบัตร
โลก ซึ่งจะเป�นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาในอินเดียมากขึ้น
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ผู้จัดการกองทุนหลักยังคงมีความมั่นใจในแนวโน้มเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างในระยะยาวของอินเดีย โดยมีหัวหอกที่สำคัญได้แก่กระบวนการ
Formalization (ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตในระดับสูงของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและฐานะการคลังที่แข็งแกร่งขึ้น) และภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่
ขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยแรงสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ หมวดอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญเนื่องจากมองเห็นอนาคตที่สดใส
ได้แก่ 1) กลุ่มการเงิน (Financials) โดยได้เพิ่มการลงทุนในสถาบันการเงินที่เน้นการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ SME และสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านในระดับ
ราคาที่คนทั่วไปหาซื้อได้ (Affordable Home Finance) ซึ่งผู้จัดการกองทุนหลักเชื่อมั่นว่าหุ้นของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มนี้จะได้รับประโยชน์จากการ
เติบโตในรูปตัวเงินที่สูงขึ้นและกระบวนการ Formalization 2) บริษัทในกลุ่มอุตสหกรรมการผลิต (Manufacturing) เนื่องจากได้รับประโยชน์
จากการใช้จ่ายในการลงทุนในรอบสั้น ๆ (Short Cycle Capex) เกี่ยวกับระบบการทำงานอัตโนมัติ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการ
นำวิทยาการหุ่นยนตร์มาใช้เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในอุตสาหกรรม ซึ่งเป�นค่าใช้จ่ายการลงทุนสำหรับอุตสหกรรมการผลิตยุคใหม่ 3) ผู้ผลิตและ
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศซึ่งได้รับอานิสงส์จากการเป�ดให้กลับมาทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้งรวมถึงแนวโน้มของวงจรหุ้น
ขาขึ้น นอกจากนี้ ผลกำไรของบริษัทในกลุ่มยานยนต์ การเดินทางและท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และเครื่องแต่งกายกำลังฟ��นตัวเนื่องจาก
ยอดขายที่กระเตื้องขึ้นหลังจากที่เป�ดให้ทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ผู้จัดการกองทุนหลักจึงเชื่อว่าระบบเศรษฐกิจของอินเดียจะสร้างโอกาสการจ้าง
งานอย่างต่อเนื่องอันเป�นผลจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนหลักได้เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนในกลุ่มบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Services) ซึ่งมีการคัดเลือกหุ้นที่
ลงทุนด้วยความรอบคอบอย่างมากและให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มนี้ต่ำกว่าตลาด เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ กำลังเผชิญกับต้นทุนด้านค่าจ้างแรงงาน
ที่สูงขึ้น และอาจมีป�ญหาเกี่ยวกับลูกค้าอันเป�นผลมาจากแนวโน้มการขยายตัวของเศษฐกิจโลกที่ย่ำแย่ลง
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ข้อมูลกองทุน

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI INDIA)

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Manulife Global Fund - India Equity Fund (Share Class I2) บริหารจัดการโดย Manulife Investment
Management (Hong Kong) Limited ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วน
ที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ

โดยปกติกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (กองทุนไทย) และกองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund (กองทุน
หลัก) จะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
จากการที่กองทุนไทยนำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของกองทุนหลัก และกองทุนหลักนำเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไป
ลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป�นสกุลเงินรูป�ของประเทศอินเดีย และ/หรือสกุลเงินอื่น ๆ ที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่า
เงินลงทุนเริ่มแรกได้ หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุนไทย หรือกองทุนหลัก อาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง
จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้
ประเภทโครงการ
กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุน
ในตราสารแห่งทุน โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป�น 2 ชนิด ได้แก่
 ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KWI INDIA-A) สำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เป�ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
 ชนิดจ่ายเงินป�นผล (ชื่อย่อ : KWI INDIA-D) สำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/สถาบัน เป�ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ำเสมอจากเงินป�นผล
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
Manulife Global Fund - India Equity Fund (Share Class I2)
กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสำหรับนักลงทุนที่มีมุมมองการลงทุนแบบระยะยาว และพร้อมที่จะยอมรับ
ความผันผวนอย่างมากจากมูลค่าของเงินลงทุนได้ โดยพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
และตราสารทุนของบริษัทซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ต่าง ๆ ของเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งเป�นตราสารทุนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทั้งในอินเดียหรือตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ
นโยบายการจ่ายป�นผล

จ่ายเงินป�นผล ไม่เกินป�ละ 12 ครั้ง เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินป�นผล (KWI INDIA-D)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนกองทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
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แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง FX

ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด
ต่ำ

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน
สูง

คำเตือนที่ควรทราบ
 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงของกลุ่มประเทศที่
กองทุนไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือข้อจำกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับการลงทุนซึ่งอาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์
หรือตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้
 กองทุนรวมนี้ลงทุนในกองทุนหลักที่มีการลงทุนแบบกระจุกตัวในประเทศอินเดีย ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป�น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายเงินป�นผล ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทั้ง 2 ชนิดก่อนการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้
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ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

KWI INDIA-A

41,769,796.87

17.1968

KWI INDIA-D

13,493,792.23

9.5959

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน
KWI INDIA-A
KWI INDIA-D
Benchmark^

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

ตั้งแต่
ต้นป�
0.15

%ตามช่วงเวลา

%ต่อป�

3 เดือน

6 เดือน

1 ป�

3 ป�

5 ป�

10 ป�

13.22

5.71

-2.07

11.12

5.85

N/A

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(9 เม.ย. 58)
5.13

1.33

0.86

1.09

20.03

22.21

19.36

N/A

18.09

0.04

13.17

5.63

-2.16

11.08

5.82

N/A

5.11

1.33

0.86

1.09

20.03

22.21

19.36

N/A

18.09

-0.16

13.58

6.48

-1.33

13.17

7.68

N/A

6.88

1.25

0.85

1.06

19.20

22.50

19.83

N/A

18.58

ที่มา : Morningstar
หมายเหตุ : การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ป� ห้ามแปลงเป�นอัตราเฉลี่ยต่อป� (Annualized Return)
* ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเป�นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยกองทุนได้เปลี่ยน
มาใช้เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป�นต้นไป
เอกสารการวั ดผลการดำเนิ น งานของกองทุ น รวมฉบั บ นี ้ ได้ จั ด ทำขึ ้ น ตามมาตรฐานการวั ด ผลการดำเนิ น งานของกองทุ น รวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข
ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้
เกิดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและอาจได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
8

ประวัติการจ่ายเงินป�นผล (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินป�นผล KWI INDIA-D)

ป�
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565

Q1

Q2

วันที่ป�ดสมุด อัตรา
ทะเบียน เงินป�นผล
(XD)
บาท/หน่วย
15 มี.ค. 60
0.44
15 มี.ค. 64
0.15
15 มี.ค. 65
0.15

วันที่ป�ดสมุด
อัตรา
ทะเบียน เงินป�นผล
(XD)
บาท/หน่วย
15 มิ.ย. 60
1.46
15 มิ.ย. 61
0.50
14 มิ.ย. 62
0.20
15 มิ.ย. 64
0.15
15 มิ.ย. 65
0.15
รวม

Q3

Q4

วันที่ป�ดสมุด
อัตรา
วันที่ป�ดสมุด
อัตรา
ทะเบียน เงินป�นผล
ทะเบียน
เงินป�นผล
(XD)
บาท/หน่วย
(XD)
บาท/หน่วย
21 ก.ย. 59
0.25
15 ก.ย. 60
1.00
14 ก.ย. 61
0.25
14 ธ.ค. 61
0.15
15 ก.ย. 64
0.15
14 ธ.ค. 64
0.15
15 ก.ย. 65
0.15
-

รวม
0.25
2.90
0.90
0.20
0.60
0.45
5.30
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
ชนิดสะสมมูลค่า (KWI INDIA-A)
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*
(Fund's direct expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**
ชนิดจ่ายเงินป�นผล (KWI INDIA-D)
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*
(Fund's direct expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินป�นผล
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**

จำนวนเงิน
(พันบาท)
495.20
8.49
16.98
ไม่มี
ไม่มี

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
0.9384
0.0161
0.0322
ไม่มี
ไม่มี

25.97
0.10
2.97
549.71

0.0492
0.0002
0.0056
1.0417

จำนวนเงิน
(พันบาท)
495.20
8.49
16.98
ไม่มี
ไม่มี

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
0.9384
0.0161
0.0322
ไม่มี
ไม่มี

25.97
5.34
2.97
2.87
557.82

0.0492
0.0101
0.0056
0.0054
1.0570

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio : PTR)
- ไม่มี หมายเหตุ : กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือ ไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ลงทุน

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ดอกผล
หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน
- กองทุนนี้ไม่มีการรับค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มิใช่ดอกผลหรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน -
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ชื่อหลักทรัพย์
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหน่วยลงทุน
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
Manulife Global Fund-India Equity Fund (Class I2)
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สินทรัพย์อื่น และหนีส้ ินอืน่
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จำนวนหน่วย
(พันหน่วย)

722.06

มูลค่าตามราคาตลาด
(พันบาท)

ร้อยละของ
NAV

51,682.14

93.52

3,727.62

6.75

29.73
175.90
55,263.59

0.05
0.32
100.00
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กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
30 กันยายน 2565
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่วย : บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 34,390,471.14 บาทในป� 2565)
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
ลูกหนี้
จากการขายหน่วยลงทุน
จากดอกเบี้ยและเงินป�นผล
ลูกหนี้อื่น
รวมสินทรัพย์
เจ้าหนี้จากการซื้อหน่วยลงทุน
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ :
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยล่ะ 10 บาท)
กำไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กำไรสะสมต้นงวด
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

51,682,137.07
3,727,621.88
10,049.27
657.08
19,026.88
55,439,492.18
46,553.57
4,215.84
115,445.43
9,688.24
175,903.08
55,263,589.10
38,351,157.93
(22,354,383.71)
36,225,862.78
3,040,952.10
55,263,589.10
14.4098
3,835,115.7927
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กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
30 กันยายน 2565
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย้
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน :
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึน้
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดำเนินงาน
กำไรสะสม
กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นป�
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
หัก จ่ายเงินป�นผล
กำไร (ขาดทุน) สะสมปลายป�

1,241.36
103,754.27
104,995.63
495,198.00
8,489.11
16,978.26
37,246.26
557,911.63
(452,916.00)
716,830.60
2,777,037.50
3,493,868.10
3,040,952.10
36,645,723.90
3,040,952.10
(419,861.12)
39,266,814.88
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กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ชื่อหลักทรัพย์
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหน่วยลงทุน
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
Manulife Global Fund-India Equity Fund (Class I2)
รวมเงินลงทุน
หัก เงินป�นผลค้างรับ
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น

จำนวนหน่วย
(พันหน่วย)

722.06
722.06

มูลค่าตามราคาตลาด
(พันบาท)

ร้อยละของ
เงินลงทุน

51,682.14
51,682.14

100.00
100.00

51,682.14

100.00
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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565)
1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ - นามสกุล
นายแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน
นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์
นายจีซู หลิว
นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์
นายสุวัฒน์ ภักดีพัฒนพณิช
นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี
นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิภากุล
นายวงศกร เหมพันธ์

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
- ไม่มี ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการที่ www.kwiam.com
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่ งจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
- ไม่มี รายงานการลงทุนที่ไม่เป�นไปตามนโยบายการลงทุน
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป�นไปตามนโยบาย
การลงทุน
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ข้อมูลกองทุนหลัก
ชื่อกองทุนหลัก
Manulife Global Fund - India Equity Fund (Class I2 - USD)

Bloomberg Code
MINEQID:LX

ISIN Code
LU1079480668

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

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

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

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

ที่มา : ข้อมูลจาก Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป�นป�จจุบันได้ที่ www.manulife.com.hk
“การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้/
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จํากัด
KWI Asset Management Company Limited
เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
No. 43 Thai CC Tower, 26th Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
โทร / Tel: (66) 2844-0123 โทรสาร / Fax: (66) 2129-5921
E-mail: marketing-kwiam@kwiasia.com or www.kwiam.com

ลงชื่อ ........................................

 8. อื่น ๆ

 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

 6. เลิกกิจการ

 5. ไม่มารับตามกําหนด

 4. ไม่มีผรู้ บั ตามจ่าหน้า

 3. ไม่ยอมรับ

 2. ไม่มีเลขที่หน้าตามจ่าหน้า

 1. จ่าหน้าซองไม่ชดั เจน

เหตุขดั ข้องที่นาํ จ่ายผูร้ บั ไม่ได้

