
 

ขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุ

31/05/2565 สดัสว่นการลงทนุ (รอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ

KWI ASIAN SM

กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบจากเงนิลงทนุ 100 บาท ต ัง้แตว่นัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ

ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุ (%)

KWI ASIAN SM -16.81 -4.77 -16.36 -10.81 10.67 3.75 6.73 6.53
เกณฑม์าตรฐาน^ -17.41 -4.51 -16.58 -10.51 12.38 4.89 7.93 7.73

ผลการดาํเนนิงานตามปีปฏทินิ (%) ตอ่ปี
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*ผลการดําเนนิงานตัง้แตว่นัทีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้กองทุนถงึวนัทําการสดุทา้ยของปีปฏทินิ (31 ม.ค. - 31 ธ.ค. 55)

**แสดงผลการดําเนนิงานตัง้แตต่น้ปีถงึวนัที ่ 31 พฤษภาคม 2565

การนําเสนอผลการดําเนนิงานทีเ่กดิขึน้จรงิในชว่งเวลาตํา่กวา่ 1 ปี หา้มแปลงเป็นอตัราเฉลีย่ตอ่ปี (Annualized Return)

ทีม่า: Morningstar

14.48 15.07

เอกสารการวดัผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจ้ัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการดําเนนิงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน

-16.81 -17.41 20.05 19.33

25.03

^ผลการดําเนนิงานของกองทุนหลกั (past performance of master fund) สดัสว่น 100% ปรับดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเป็นสกลุเงนิบาท
 ณ วนัทีค่ํานวณผลตอบแทน โดยกองทุนไดเ้ปลีย่นมาใชเ้กณฑม์าตรฐานดงักลา่วตัง้แตว่นัที ่2 สงิหาคม 2564 เป็นตน้ไป

 ผลการดําเนนิงานในอดตี/ ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 
การลงทนุในกองทนุรวมทีล่งทนุในตา่งประเทศมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น ซึง่อาจทําใหไ้ดร้ับเงนิคนืสงูกวา่หรอืตํ่ากวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

โปรดทําความเขา้ใจลักษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตัดสนิใจลงทนุ

@ สงวนลขิสทิธิ� 2022 บรษัิท มอรน์ิง่สตาร ์รเีสริช์ ประเทศไทย ขอ้มูลนี้ (1) เป็นกรรมสทิธิ�ของบรษัิทมอรน์ิง่สตาร ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มูล (2) ขอสงวนสทิธิ�ในการลอกเลยีน หรอืเผยแพร่ (3) ขอสงวนสทิธิ�ทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่ความ
ถูกตอ้ง ครบถว้น และความเสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกกรณีจากการนําขอ้มูลไปใชอ้า้งองิ ผลการดําเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต

ต ัง้แต่
ตน้ปี 3 เดอืน

9.57

6 เดอืน 1 ปี 3 ปี

Standard Deviation
ของกองทนุ 20.05 20.78 19.18 16.37

ปี KWI ASIAN SM เกณฑม์าตรฐาน^ Standard Deviation 
ของกองทนุ

Standard Deviation
ของเกณฑม์าตรฐาน 19.33

25.81

18.53
10.72

Standard Deviation 
ของเกณฑม์าตรฐาน

17.84
10.36

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม 2565

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท)มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ (บาท)

19.1162294,894,588.79                                                

16.14

5 ปี 10 ปี ต ัง้แต่
จดัต ัง้
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กองทนุเปิด เคดบับลวิไอ เอเชยีน สมอลแคป อคิวติ ี ้เอฟไอเอฟ (KWI ASIAN SM)
เดมิชือ่ กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชยีน สมอลแคป อคิวติี ้เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM) 

KWI ASIAN SM
Benchmark^

คา่ธรรมเนยีม (รวม VAT)
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ
(% ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด กอ่นหักคา่ธรรมเนยีมการ
จัดการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ณ วันทีคํ่านวณ)
คา่ธรรมเนยีมการจดัการ:       
ไมเ่กนิ 1.87% ตอ่ปี (คา่ธรรมเนยีมการจัดการทีก่องทนุหลักเรยีกเก็บจากกองทนุในปัจจบุันนัน้จะถกูคนื
บางสว่นใหแ้กก่องทนุเป็นรายเดอืน (โดยคนืเป็นเงนิสดหรอืหน่วยลงทนุ) ซึง่เมือ่รวมกับคา่ธรรมเนยีมการจัดการ
ของบรษัิทจัดการเองและกองทนุหลักแลว้จะไมเ่กนิอัตรารอ้ยละ 1.87 ตอ่ปี)                   
คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน:์          
ไมเ่กนิ 0.06% ตอ่ปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%)
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน:               
ไมเ่กนิ 0.11% ตอ่ปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หน่วยลงทนุ) 
คา่ธรรมเนยีมการขาย: ≤ 1.50%    คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื: ไมม่ี
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่น: ไมม่ี
คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ย: ไมเ่กนิ 200 บาทตอ่รายการ

การเสนอขาย รบัซือ้คนื และสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
การเสนอขาย: ทกุวันทําการซือ้ขายกอ่นเวลา 15.30 น.
การรบัซือ้คนื/สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ: ทกุวันทําการซือ้ขายกอ่นเวลา 15.30 น.
(ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถดตูารางแสดงวนัทําการซือ้/ขายคนื/สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไดท้ี ่
www.kwiam.com)
มลูคา่ส ัง่ซือ้ข ัน้ตํา่คร ัง้แรก: 1,000 บาท
มลูคา่ส ัง่ซือ้ข ัน้ตํา่คร ัง้ถดัไป: ไมกํ่าหนด
มลูคา่ข ัน้ตํา่การส ัง่ขายคนื: ไมกํ่าหนด
ยอดคงเหลอืข ัน้ตํา่: ไมกํ่าหนด
ระยะเวลาการรบัเงนิคา่ขายคนื:
5 วันทําการนับตัง้แตวั่นถัดจากวันทีคํ่านวณมลูคา่หน่วยลงทนุ (T+5)

ขอ้มลูกองทนุหลกั 
MGF-Asian Small Cap Equity Fund (Class I)
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุ: 
กองทนุมเีป้าหมายทีจ่ะสรา้งมลูคา่เงนิลงทนุใหเ้ตบิโตในระยะยาวสําหรับผูท้ีส่ามารถ
ลงทนุในระยะยาวและยอมรับความผันผวนของมลูคา่เงนิลงทนุไดอ้ยา่งมนัียสําคัญ โดย
พอรต์การลงทนุจะยดึหลักการกระจายการลงทนุในตราสารทนุและหลักทรัพยท์ีอ่า้งองิ
กับตราสารทนุของบรษัิททีม่มีลูคา่ตลาดขนาดเล็กในภมูภิาคเอเชยีและ/หรอืแปซฟิิก 
โดยตราสารทนุและหลักทรัพยท์ีอ่า้งองิกับตราสารทนุนัน้รวมถงึหุน้สามัญ หุน้บรุมิสทิธิ
และใบสําคัญแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิ
อายโุครงการ: ไมกํ่าหนด
คา่ธรรมเนยีมการจดัการ: ไมเ่กนิ 0.90% ของ NAV
Front-end Fee:    ไมม่ี Back-end Fee:     ไมม่ี
Switching Fee:    ไมเ่กนิ 1% ของราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
แหลง่ขอ้มลู: ดรูายละเอยีดของกองทนุหลักไดท้ี ่www.manulife.com.hk

หน่วยลงทนุ
กองทนุ ASCID

94.89%

ตราสารหนี้
1.36%

เงนิฝากธนาคาร
3.88%

ทรัพยส์นิและ
หนีส้นิอืน่
-0.13%

AIMC Category Performance Report:
Asia Pacific Ex Japan

การจดัอนัดบัมอรน์ ิง่สตาร:์  
ขอ้มลู ณ วันที ่31/05/2565
กองทนุไดเ้รทติง้ 4 ดาว (Morningstar Rating 
Overall) สําหรับประเภทกองทนุ Thailand Fund 
Asia Pacific ex-Japan Equity

Bloomberg Ticker:  
MANASCE:TB

นโยบายการลงทนุ:
เนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Manulife Global Fund-Asian Small Cap 
Equity Fund (Share Class I) โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

ประเภทกองทนุ:                                                                                                               
กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว 
(feeder fund) ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล:                                                                                                      
ไมม่นีโยบายการจ่ายปันผล

วนัทีจ่ดทะเบยีน:             
31 มกราคม 2555                            

มลูคา่โครงการ:               อายโุครงการ:                                      
8,600 ลา้นบาท ไมกํ่าหนด

ระดบัความเสีย่งกองทนุ:             
ระดับ 6 : เสีย่งสงู     

ความเสีย่ง: 
Market, Credit, Exchange Rate, Country&Politcal, 
Liquidity, Settlement and Derivative Risks

ผูด้แูลผลประโยชน:์                                
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน)

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ:   
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน)

Download 
Summary Prospectus
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