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ข้อมูลเกีย
่ วก ับกองทุน
มูลค่าโครงการ:
1,700 ล ้านบาท

นโยบายการลงทุน:
เน ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Emerging Eastern
Europe Fund (Class AA) โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญชี ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่า
ิ สุทธิ
ทรัพย์สน

อายุโครงการ:
ไม่กําหนด

AIMC Category Performance Report:
Emerging Market
Bloomberg Ticker:

่ งกองทุน:
ระด ับความเสีย
่ งสูง
ระดับ 6 : เสีย

MANSEEE:TB

ประเภทกองทุน:
กองทุนรวมทีเ่ น ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
้ คืนหน่วยลงทุน
(feeder fund) ประเภทรับซือ

Country&Politcal, Liquidity and Derivative Risks

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มน
ี โยบายการจ่ายปั นผล

ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ว ันทีจ
่ ดทะเบียน:
25 ตุลาคม 2550

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

31/05/2565

่ ง: Market, Credit, Exchange Rate,
ความเสีย

มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน (บาท)

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

38,520,556.40

KWI EE EURO

ส ัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทร ัพย์สน
ิ สุทธิ)

3.6656

ิ และ
ทรัพย์สน
ิ อืน
หนีส
้ น
่
-0.86%

เงินฝากธนาคาร
3.89%

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตงแต่
ั้
ว ันทีจ
่ ัดตงกองทุ
ั้
น
KWI EE EURO

Benchmark^

หน่วยลงทุน
กองทุน EEE
96.97%

้ คืน และสบเปลี
ั
การเสนอขาย ร ับซือ
ย
่ นหน่วยลงทุน

การเสนอขาย:
้ คืน/ส ับเปลีย
การร ับซือ
่ นหน่วยลงทุน:

้ /ขายคืน/สับเปลีย
(ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทําการซือ
่ นหน่วยลงทุนได ้ที่
www.kwiam.com)

ผลการดําเนินงานย้อนหล ังของกองทุน (%)
ตงแต่
ั้
ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน
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ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้

10 ปี

KWI EE EURO

-49.26

-8.69

-50.23

-46.30

-12.81

-8.51

-3.56

-6.64

เกณฑ์มาตรฐาน^

-52.26

-9.02

-53.00

-49.08

-13.63

-8.95

-3.57

-6.76

Standard Deviation
ของกองทุน

64.87

33.95

59.85

43.23

32.58

26.88

23.73

28.25

Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน

67.29

34.74

61.78

45.03

33.70

27.91

24.40

28.93

ผลการดําเนินงานตามปี ปฏิทน
ิ (%) ต่อปี
ปี

KWI EE EURO

เกณฑ์มาตรฐาน^

Standard Deviation
ของกองทุน

Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน

2556

12.06

14.01

15.76

15.65

2557

-32.25

-34.44

24.70

24.70

2558

-3.53

-2.53

20.76

20.97

2559

19.22

21.66

21.06

21.40

2560

9.94

11.05

12.68

13.29

2561

-18.04

-18.11

17.30

17.98

2562

20.72

21.17

12.80

13.60

2563

-4.16

-4.00

33.14

33.36

2564

22.87

26.04

16.15

17.04

2565*

-49.26

-52.26

64.87

67.29

*แสดงผลการดําเนินงานตัง้ แต่ต ้นปี ถงึ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
^ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด ้วยอัตราแลกเปลีย
่ นเป็ นสกุลเงินบาท
ณ วันทีค
่ ํานวณผลตอบแทน โดยกองทุนได ้เปลีย
่ นมาใช ้เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวตัง้ แต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็ นต ้นไป
การนํ าเสนอผลการดําเนินงานทีเ่ กิดขึน
้ จริงในช่วงเวลาตํ่ากว่า 1 ปี ห ้ามแปลงเป็ นอัตราเฉลีย
่ ต่อปี (Annualized Return)
ทีม
่ า: Morningstar
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ด ้จัดทําขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Download
Summary Prospectus

้ ขายก่อนเวลา 15.30 น.
ทุกวันทําการซือ
้ ขายก่อนเวลา 15.30 น.
ทุกวันทําการซือ

้ ขนตํ
มูลค่าสง่ ั ซือ
้ั า
่ ครงแรก:
ั้
1,000 บาท
้ ขนตํ
มูลค่าสง่ ั ซือ
้ั า
่ ครงถ
ั้ ัดไป:
ไม่กําหนด
่
ั
มูลค่าขนตํ
ั้ า
่ การสงขายคืน:
ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขนตํ
ั้ า
่ :
ไม่กําหนด
ระยะเวลาการร ับเงินค่าขายคืน:
5 วันทําการนับตัง้ แต่วันถัดจากวันทีค
่ ํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ิ ทัง้ หมดหักด ้วยมูลค่าหนีส
ิ ทัง้ หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการ
(% ของมูลค่าทรัพย์สน
้ น
จัดการ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค
่ ํานวณ)
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ:
ไม่เกิน 1.87% ต่อปี *

*(ค่าธรรมเนียมการจัดการทีก
่ องทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุนในปั จจุบน
ั นัน
้ จะถูกคืนบางส่วนให ้แก่
กองทุนเป็ นรายเดือน (โดยคืนเป็ นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ซึง่ เมือ
่ รวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ
ของบริษัทจัดการเองและกองทุนหลักแล ้วจะไม่เกินอัตราร ้อยละ 1.87 ต่อปี )

ค่าธรรมเนียมผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
≤ 0.06% ต่อปี (ปั จจุบันเก็บ 0.04%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:
≤ 0.11% ต่อปี (ปั จจุบันเก็บ 0.06%)

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%
้ คืน:
ค่าธรรมเนียมการร ับซือ
กรณีลงทุนน ้อยกว่า 2 ปี : ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบ ัน: ยกเว้น)
กรณีลงทุน 2 ปี ขึน
้ ไป : ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการส ับเปลีย
่ น: ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

ข้อมูลกองทุนหล ัก

MGF-Emerging Eastern Europe Fund (Class AA)^

ว ัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:
กองทุนมีเป้ าหมายทีจ
่ ะสร ้างมูลค่าเงินลงทุนให ้เติบโตโดยการลงทุนในตราสารทุนและ
้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ทอ
ี่ ้างอิงกับตราสารทุนซึง่ มีการจดทะเบียนและซือ
ของประเทศในแถบยุโรปตอนกลางและตะวันออก โดยรวมถึงแต่ไม่จํากัดในประเทศ
เหล่านี้ ออสเตรีย บัลแกเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเชค เอสโทเนีย กรีซ ฮังการี ลัตเวีย
ลิธัวเนีย โปแลนด์ โรมาเนีย รัสเซีย สาธารณรัฐสโลวัค สโลเวเนีย และตุรกี โดยตรา
สารทุนและหลักทรัพย์ทอ
ี่ ้างอิงกับตราสารทุนนัน
้ รวมถึงหุ ้นสามัญ หุ ้นบุรม
ิ สิทธิและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเี่ กิดจากหลักทรัพย์อ ้างอิง
อายุโครงการ: ไม่กําหนด
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ: 1.50% ต่อปี ของ NAV
้
ค่าธรรมเนียมผลการดําเนินงาน: 8% จากส่วนเกินระหว่างมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน
รอบปี บัญชีกับมูลค่าหน่วยลงทุนเป้ าหมาย*(ถ ้ามี)

้ รอบระยะเวลาบัญชีปีก่อน
*(มูลค่าหน่วยลงทุนเป้ าหมายปี ปั จจุบัน คือ 110% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสิน
หน ้า หรือ มูลค่าหน่วยลงทุนเป้ าหมายของปี ก่อนหน ้า (เลือกอย่างใดอย่างหนึง่ ทีส
่ งู กว่า)

้ หน่วยลงทุน (ได ้รับยกเว ้น)
Front-end Fee: ไม่เกิน 5% ของราคาซือ
Back-end Fee: ไม่ม ี
้ คืนหน่วยลงทุน
Switching Fee: 1% ของราคารับซือ
แหล่งข้อมูล: ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได ้ที่ www.manulife.com.hk
_______________________________

^กองทุนหลักมีการควบรวม share class A (USD) เข ้ากับ AA (USD) โดยมีผลบังคับใช ้ตัง้ แต่วน
ั ที่ 24

มิถน
ุ ายน 2564 เป็ นต ้นไป

@ สงวนลิขสิทธิ� 2022 บริษัท มอร์นงิ่ สตาร์ รีเสิรช
์ ประเทศไทย ข ้อมูลนี้ (1) เป็ นกรรมสิทธิข
� องบริษัทมอร์นงิ่ สตาร์ และ/หรือ ผู ้ให ้บริการข ้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิใ� นการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิท
� จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต ้อง
ครบถ ้วน และความเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ทุกกรณีจากการนํ าข ้อมูลไปใช ้อ ้างอิง ผลการดําเนินงานในอดีตมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

โปรดทําความเข ้าใจลักษณะสินค ้า เงือ
่ นไข ผลตอบแทนและความเสีย
่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดําเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนรวมทีล
่ งทุนในต่างประเทศมีความเสีย
่ น ซึง่ อาจทําให ้ได ้รับเงินคืนสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม
่ แรกได ้
่ งจากอัตราแลกเปลีย
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