หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จํากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณ์
เข้าร่วม CAC

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2564

กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ*
KWI India Equity FIF (KWI INDIA)
(หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : KWI INDIA-A)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

*เดิมชื่อ กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (MS-INDIA-A)

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
1

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ Manulife Global Fund – India Equity Fund (Class I2) (กองทุน

หลัก) ซึ่งมีสดั ส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่า 80% ของ NAV

• กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ท่ีอา้ งอิงกับตราสารทุนของบริษัทซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม (sector)

ต่างๆ ของเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย

คุณสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนหลักได้จาก http://www.manulifeglobalfund.com/Fund-Information
 กลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนมุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)
• กองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (active management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
 ผูล้ งทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ โดยสามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนเป็ นอย่าง
มาก รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทหุน้ ในต่างประเทศ
 ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่ลงทุน
และทําให้ขาดทุนได้
 ผูท้ ่สี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ ่วั ไป

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร

 ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนทีส่ าํ คัญ
 กองทุนมี การลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่ างประเทศ จึงมี ค วามเสี่ ยงของกลุ่มประเทศที่ก องทุน ไปลงทุน เช่น การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือข้อจํากัดอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุนซึ่งอาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารที่
กองทุนพิจารณาลงทุนได้
 โดยปกติกองทุนนีแ้ ละกองทุนหลักจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) จึง
อาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนไทยนําเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ของกองทุนหลัก และกองทุนหลักนําเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นสกุลเงินของประเทศในกลุ่มยูโร ซึ่งอาจทําให้
ผูล้ งทุนได้รบั เงินต้นคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทัง้ นี ้ ในอนาคตกองทุนไทยหรือกองทุนหลัก
อาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีตน้ ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกัน
ความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ ได้
 เนื่องจากกองทุนนีล้ งทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่
ปกติ ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลู้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนตามปกติ
 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายเงินปั นผล ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทั้ง 2 ชนิดก่อนการลงทุน ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด โดยมูลค่าหน่วย
ลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้
 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทาํ ให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วย
ลงทุน ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาํ หนดหรืออาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาํ สั่งไว้
 กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศอินเดีย ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
สําหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกนั (US Person)
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แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk)
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%
สูง

ตํ่า

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง FX

ทัง้ หมด/ เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน
สูง

ตํ่า

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk
High Sector
Concentration Risk

High Country
Concentration Risk

<= 10%

10-20%

20-55%

50-80%

> 80%
สูง

ตํ่า

< 20%

20-50%

50-80%

> 80%
สูง

ตํา่
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมการเงิน (Financials)

< 20%

20-50%

50-80%

ตํา่
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศอินเดีย (India)

> 80%
สูง
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
% ของ NAV

เงินฝากธนาคาร
4.19%

ิ และ
ทรัพย์สน
ิ อืน
หนีส
้ น
่
-0.33%

Others
19.03%

หน่วยลงทุน
กองทุน MLIEI2
96.14%

Cash
2.07%
Financials
31.15%

Energy
7.75%
Healthcare
7.94%

Information
Materials Technology
19.03%
13.03%

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก : KWI INDIA-A
ชื่อทรัพย์สนิ

% ของ NAV

1 หน่วยลงทุนกองทุน MGF-India Eq Fund (Class I2) (MLIEI2)

96.14

2 เงินฝากธนาคาร

4.19

3 ทรัพย์สินและหนีส้ ินอื่น

-0.33

หมายเหตุ: เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ที่ www.kwiam.com

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก : MGF-India Equity Fund
ชื่อทรัพย์สนิ

% ของ NAV

1 Infosys Limited

9.34

2 ICICI Bank Limited

8.85

3 Reliance Industries Limited

7.75

4 Tata Consultancy Services Limited

5.44

5 Axis Bank Limited

4.22

หมายเหตุ: เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ที่ www.kwiam.com
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ NAV

7.00

สูงสุดไม่เกิน 6.4200

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00

3.2321

สูงสุดไม่เกิน 1.8725
1.8678

1.00
0.00
การจัดการ

1.0018
สูงสุดไม่เกิน 0.0642

สูงสุดไม่เกิน 0.1070
0.0640

สูงสุดไม่เกิน 1.0700
0.2985

ผูด้ แู ลผลประโยชน์*

นายทะเบียน

ค่าใช้จา่ ยอื่น

รวมค่าใช้จา่ ย

หมายเหตุ:
(1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ข ้างต้น อัตราสูงสุดไม่ เกินร้อยละ 0.0642 ต่ อปี เป็ นอัตราตามโครงการตามที่กองทุนมี การเปลี่ ยนผู้ดูแล
ผลประโยชน์ใหม่ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิ.ย. 64 เป็ นต้นไป ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่แสดงอยู่รอ้ ยละ 1.0018 เป็ นค่าธรรมเนียมใน
รอบระยะเวลาบัญ ชี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 ถึงวันที่ 31 มี .ค. 64 ซึ่งเรียกเก็บอยู่ในระหว่างอัตราไม่ เกิ นร้อยละ 0.1070 - 1.0700 ตามมูลค่ า
ทรัพย์สินของกองทุนตัง้ แต่ 30 - 300 ล้านบาท
(2) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
 กรณีซอื ้ หน่วยลงทุน (กองทุนเพียงอย่างเดียว)
 กรณีซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
 กรณีซอื ้ หน่วยลงทุนกองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียว
 กรณีซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

1.50%
ไม่มี

1.50%
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ
ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ
ตามที่จ่ายจริง

ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ
ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ:
(1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมการขายขาเข้า (ถ้ามี) ของกองทุน
ในกรณีที่เป็ นการสับเปลี่ยนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุน) ภายในกองทุนเดียวกัน
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก
1.40

1.21

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ NAV

1.20
1.00

สูงสุดไม่เกิน 0.90

0.80
0.60
0.40

0.48

0.20
0.00
การจัดการ

รวมค่าใช้จา่ ย

หมายเหตุ:
(1) กองทุน Manulife Global Fund-India Equity Fund (Share Class I2) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิ ด
เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ ในอัตราร้อยละ 0.42 ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ ทั้งนี ้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)
(2) ค่าใช้จ่ายรวม (Ongoing Charges) คํานวณโดยประมาณการจากรอบปี บัญชีในระยะ 1 ปี ทัง้ นี ้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึน้ จริง
อาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วยของกองทุนหลัก (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย*
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ไม่เกิน 5% ของราคาซือ้ หน่วยลงทุน
ไม่มี
1.00% ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ไม่มี
ไม่มี
1.00% ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

*หมายเหตุ: กองทุนหลักได้มีการปรับปรุงหนังสือชีช้ วนจากเดิมที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมนายการขาย ไม่เกิน 5% ของราคาซือ้ หน่วยลงทุน (ซึ่งกองทุนเปิ ด
เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ ได้รบั ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) เป็ น ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย สําหรับ Share Class I2 โดยให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่
30 มิถนุ ายน 2564 เป็ นต้นไป
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชวี้ ัดของกองทุน (Benchmark) คือ
ดัชนี MSCI India 10/40 Index* ซึ่งเป็ นเกณฑ์ชีว้ ดั ของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%
*หมายเหตุ: กองทุนจะเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานจาก MSCI India 10/40 Index เป็ น ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพือ่ คํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีค่ าํ นวณผลตอบแทน ตัง้ แต่วนั ที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็ นต้นไป

2. ผลการดําเนินงานแบบย้อนหลังตามปี ปฏิทิน
% ต่อปี ของ NAV

40.00%

30.93%

30.00%

KWI INDIA-A
Benchmark

26.30%

16.95%
12.40%

20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%

-4.13%
-5.23%

-0.31%-1.55%

2558

2559

-20.00%

-0.73%
-1.63%

-9.56% -7.27%

2560

21.19% 20.54%

2561

2562

2563

2564*

หมายเหตุ: ผลการดําเนินงานย้อนหลังของปี 2558 เริ่มตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนถึงวันทําการสุดท้ายของปี ปฏิทิน
*แสดงผลการดําเนินงานตัง้ แต่ตน้ ปี ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี คือ -37.87%
4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 18.13% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ India Equity
6. ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด
กองทุน

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

8.06
9.88
เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของกองทุน 16.60
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั 14.96
KWI INDIA-A

50th
25th
75th
25th

21.19
20.54
18.26
18.30

25th
25th
75th
75th

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

55.52
64.77
17.52
17.15

50th
25th
75th
50th

8.68
11.01
21.07
22.96

25th
5th
25th
75th

9.74
10.11
18.13
19.54

ตั้งแต่
จัดตั้ง

Percentile 10 ปี Percentile YTD

5th
5th
25th
50th

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

21.19
20.54
18.26
18.30

7.07
6.91
17.97
19.20

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.kwiam.com
Return (%)
AIMC Category

India Equity

Standard Deviation (%)

Peer Percentile

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

10.39

23.78

65.79

10.11

9.73

6.49

14.34

15.49

15.53

20.88

17.98

17.88

25th Percentile

8.10

16.79

56.69

8.67

8.74

6.32

14.97

15.73

16.18

21.43

18.58

19.05

50th Percentile

6.88

13.55

50.22

7.60

8.64

6.12

16.22

17.40

17.37

22.78

20.23

20.50

75th Percentile

5.65

11.85

48.19

5.91

7.99

5.92

16.60

18.80

18.11

25.48

22.33

21.96

95th Percentile

4.57

9.63

47.00

5.40

6.20

5.75

18.99

19.64

18.83

26.36

22.60

23.12

ที่มาของข้อมูลในข้อ 2, 3, 4 และ 6 : Morningstar
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7. ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
ผลการดําเนินงานย้อนหลังตามปี ปฏิทิน*

Fund /Benchmark (USD)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

MGF- India Equity Fund (Share Class I2)

18.22

8.35

-7.16

49.06

0.83

-5.65

MSCI India 10/40 Index

17.33

6.93

-7.18

38.76

-1.07

-9.84

YTD

1 yr.

3 yr.

5 yr.

Since Launch
(15/01/2015)

14.97
12.85

57.07
59.50

45.00
42.10

100.55
78.30

93.87
62.64

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด*

Fund /Benchmark (USD)
MGF- India Equity Fund (Share Class I2)
MSCI India 10/40 Index

*แสดงผลการดําเนินงานย้อนหลังในรูปสกุลเงินของกองทุนหลัก

ที่มา: Manulife Investment Management (Asia) ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

วันทีจ่ ดทะเบียน

9 เมษายน 2558

อายุโครงการ

ไม่กาํ หนดอายุโครงการ

ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการซือ้ :

ทุกวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตัง้ แต่เวลาเริ่มทําการถึง
15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครั้งแรก : 10,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครั้งถัดไป : ไม่กาํ หนด
ทุกวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึง
15.30 น.
ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด

วันทําการขายคืน:
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการขายคืน :
ยอดคงเหลือขัน้ ตํ่า :
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:

ภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันที่คาํ นวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)
(ประกาศ NAV T+1)

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี
 เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.kwiam.com
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

ชื่อ - นามสกุล
นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
นายอุ่นฮ้ง แซ่ลมิ ้
นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิภากุล
-

ขอบเขตหน้าที่
บริหารทีมงานสายงานการลงทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน

รายชื่อ

วันทีเ่ ริ่มบริหารกองทุน
17 สิงหาคม 2563
21 มิถนุ ายน 2564
16 กันยายน 2564

โทรศัพท์

 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

(66) 2663-6000

 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (ลูกค้า Precious)

(66) 2111-1111

 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

(66) 2305-9000

 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(66) 2658-8888

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(66) 2635-1718

 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

(66) 2638-5500

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

(66) 2659-7000

 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด

(66) 2680-5033-4

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)

(66) 2680-1000
10

 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

(66) 2658-6300
(66) 2618-1000

 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

(66) 2846-8689

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

(66) 2658-9500

 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(66) 2862-9999

 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จํากัด

(66) 2660-6677

 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(66) 2648-1111

 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด

(66) 2949-1999

 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

(66) 2633-6000 กด 5

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด

(66) 2861-5508

 บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด

(66) 2026-5100

หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติมได้ท่ี
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

www.kwiam.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จํากัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 47 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2844-0123 โทรสาร: 0-2129-5921
Website: www.kwiam.com Email: marketing@kwgasset.com
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
www.kwiam.com

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี ้ บริษัท
จัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะ
ผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้ผอู้ ื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิม่ เติม
ความเสี่ย งจากความผัน ผวนของราคาหลั กทรั พ ย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูล ค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน จะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น
ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจาก
การเปลีย่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นมีผลกระทบต่อ
มูลค่าหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้
เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทน
มากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจาก
ดังกล่าว ซึ่งทําได้ดงั ต่อไปนี ้
 อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทัง้ นี ้ กองทุนเปิ ด
เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ มีการป้องกันความเสี่ยงโดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) :
คํานวณจากมูลค่าที่ต่ าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงมูลค่าการ
ซือ้ ขายทรัพย์สินและสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ทัง้ นี ้ กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซือ้ หรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลักสอดคล้องกับการซือ้ หรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผูล้ งทุน
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ข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund)
ชื่อ:

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

วันเริ่มโครงการ:

15 มกราคม 2558

ประเภท:

กองทุนรวมตราสารทุน

อายุโครงการ:

ไม่กาํ หนด

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:

 พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการลงทุนในตราสารทุน และ
หลักทรัพย์ท่ีอ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector)
ต่ า งๆ ของเศรษฐกิ จ ในประเทศอิ น เดี ย ซึ่ ง เป็ นตราสารทุ น ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ทงั้ ในอินเดียหรือตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ
 ทรัพย์สินส่วนที่เหลือของกองทุนอาจรวมถึงพันธบัตรและเงินฝาก
(ผู้ล งทุ น สามารถอ่ า นรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ในหนังสื อ ชี ้ช วนส่ ว นข้อ มูล กองทุ น รวมที่
www.kwiam.com)

ดัชนีเกณฑ์มาตรฐาน:

MSCI India 10/40 Index

สกุลเงิน:

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)

ผู้จัดการกองทุน:

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

ผู้รับฝากทรัพย์สิน/ ผู้ปฏิบัตกิ ารด้าน
กองทุน/ นายทะเบียนกองทุน
ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน
ตัวแทนการโอนหน่วยลงทุน และ
ตัวแทนการชําระเงิน:

Citibank Europe plc. (Luxembourg Branch)

ผู้สอบบัญชีกองทุน:

PricewaterhouseCoopers Société Coopérative
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