
 

ขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุ

31/05/2565 สดัสว่นการลงทนุ (รอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ
KWI EE EURO

กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบจากเงนิลงทนุ  100 บาท ต ัง้แตว่นัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุ (%)

KWI EE EURO -49.26 -8.69 -50.23 -46.30 -12.81 -8.51 -3.56 -6.64
เกณฑม์าตรฐาน^ -52.26 -9.02 -53.00 -49.08 -13.63 -8.95 -3.57 -6.76

ผลการดําเนนิงานตามปีปฏทินิ (%) ตอ่ปี
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*แสดงผลการดําเนนิงานตัง้แตต่น้ปีถงึวันที่  31 พฤษภาคม 2565

การนําเสนอผลการดําเนนิงานทีเ่กดิขึน้จรงิในชว่งเวลาตํ่ากวา่  1 ปี หา้มแปลงเป็นอัตราเฉลีย่ตอ่ปี (Annualized Return)

ทีม่า: Morningstar
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@ สงวนลขิสทิธิ� 2022 บรษัิท มอรน์ิง่สตาร ์รเีสริช์ ประเทศไทย ขอ้มลูนี ้(1) เป็นกรรมสทิธิ�ของบรษัิทมอรน์ิง่สตาร ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (2) ขอสงวนสทิธิ�ในการลอกเลยีน หรอืเผยแพร ่(3) ขอสงวนสทิธิ�ทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้ง 
ครบถว้น และความเสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ทกุกรณีจากการนําขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการดําเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต
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Standard Deviation
ของเกณฑม์าตรฐาน

Standard Deviation
ของกองทนุ

6 เดอืน3 เดอืนต ัง้แต่
ตน้ปี

 ผลการดําเนนิงานในอดตี/ ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 
การลงทนุในกองทนุรวมทีล่งทนุในตา่งประเทศมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น ซึง่อาจทําใหไ้ดร้ับเงนิคนืสงูกวา่หรอืตํ่ากวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

 www.kwaim.com     E-mail: marketing-kwiam@kwiasia.com   Tel. (66) 2844-0123     Fax. (66) 2129-5921

โปรดทําความเขา้ใจลักษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตัดสนิใจลงทนุ

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม 2565

Standard Deviation 
ของเกณฑม์าตรฐาน

Standard Deviation 
ของกองทนุเกณฑม์าตรฐาน^KWI EE EURO

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ (บาท) มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท)

38,520,556.40                                                    
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^ผลการดําเนนิงานของกองทนุหลัก (past performance of master fund) สัดสว่น 100% ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเป็นสกลุเงนิบาท
 ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน โดยกองทนุไดเ้ปลีย่นมาใชเ้กณฑม์าตรฐานดังกลา่วตัง้แตว่ันที่ 2 สงิหาคม 2564 เป็นตน้ไป

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนีไ้ดจ้ัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนนิงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ

กองทนุเปิด เคดบับลวิไอ อเิมอรจ์ ิง้ อสีเทอรน์ ยโุรป เอฟไอเอฟ (KWI EE EURO)
เดมิชือ่ กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อเิมอรจ์ิง้ อสีเทอรน์ ยโุรป เอฟไอเอฟ (MS-EE EURO) 

คา่ธรรมเนยีม (รวม VAT)
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ
(% ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด กอ่นหักคา่ธรรมเนยีมการ
จัดการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ณ วันทีคํ่านวณ)
คา่ธรรมเนยีมการจดัการ:       
ไมเ่กนิ 1.87% ตอ่ปี*
*(คา่ธรรมเนยีมการจัดการทีก่องทนุหลกัเรยีกเก็บจากกองทนุในปัจจบุนันัน้จะถกูคนืบางสว่นใหแ้ก่
กองทนุเป็นรายเดอืน (โดยคนืเป็นเงนิสดหรอืหน่วยลงทนุ) ซึง่เมือ่รวมกบัคา่ธรรมเนยีมการจัดการ
ของบรษัิทจัดการเองและกองทนุหลกัแลว้จะไมเ่กนิอตัรารอ้ยละ 1.87 ตอ่ปี)   
คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน:์         คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน:               
≤ 0.06% ตอ่ปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%) ≤ 0.11% ตอ่ปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หน่วยลงทนุ) 
คา่ธรรมเนยีมการขาย: ไมเ่กนิ 1.50%
คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื: 
กรณีลงทนุนอ้ยกวา่ 2 ปี : ไมเ่กนิ 1.00% (ปจัจบุนั: ยกเวน้)
กรณีลงทนุ 2 ปี ขึน้ไป :   ไมเ่รยีกเก็บ
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-Emerging Eastern Europe Fund (Class AA)^ 
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุ: 
กองทนุมเีป้าหมายทีจ่ะสรา้งมลูคา่เงนิลงทนุใหเ้ตบิโตโดยการลงทนุในตราสารทนุและ
หลักทรัพยท์ีอ่า้งองิกับตราสารทนุซึง่มกีารจดทะเบยีนและซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศในแถบยโุรปตอนกลางและตะวันออก โดยรวมถงึแตไ่มจํ่ากัดในประเทศ
เหลา่นี ้ออสเตรยี บัลแกเรยี โครเอเชยี สาธารณรัฐเชค เอสโทเนยี กรซี ฮังการ ีลัตเวยี 
ลธัิวเนยี โปแลนด ์โรมาเนยี รัสเซยี สาธารณรัฐสโลวัค สโลเวเนยี และตรุก ีโดยตรา
สารทนุและหลักทรัพยท์ีอ่า้งองิกับตราสารทนุนัน้รวมถงึหุน้สามัญ หุน้บรุมิสทิธแิละ
ใบสําคัญแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิ
อายโุครงการ: ไมกํ่าหนด
คา่ธรรมเนยีมการจดัการ: 1.50% ตอ่ปีของ NAV
คา่ธรรมเนยีมผลการดําเนนิงาน: 8% จากสว่นเกนิระหวา่งมลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้
รอบปีบัญชกีับมลูคา่หน่วยลงทนุเป้าหมาย*(ถา้ม)ี
*(มลูคา่หน่วยลงทนุเป้าหมายปีปัจจบุัน คอื 110% ของมลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบัญชปีีกอ่น
หนา้ หรอื มลูคา่หน่วยลงทนุเป้าหมายของปีกอ่นหนา้ (เลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีส่งูกวา่)
Front-end Fee:  ไมเ่กนิ 5% ของราคาซือ้หน่วยลงทนุ (ไดรั้บยกเวน้)
Back-end Fee: ไมม่ี
Switching Fee:  1% ของราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
แหลง่ขอ้มลู: ดรูายละเอยีดของกองทนุหลักไดท้ี ่www.manulife.com.hk  
_______________________________
^กองทนุหลกัมกีารควบรวม share class A (USD) เขา้กบั AA (USD) โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่24
มถินุายน 2564 เป็นตน้ไป 

หน่วยลงทนุ
กองทนุ EEE

96.97%

เงนิฝากธนาคาร
3.89%

ทรัพยส์นิและ
หนีส้นิอืน่
-0.86%

KWI EE EURO
Benchmark^

AIMC Category Performance Report:
Emerging Market

Bloomberg Ticker:  
MANSEEE:TB

นโยบายการลงทนุ:
เนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Manulife Global Fund-Emerging Eastern 
Europe Fund (Class AA) โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญช ีไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิ

ประเภทกองทนุ:                                                                                                               
กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว 
(feeder fund) ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล:                                                                                                      
ไมม่นีโยบายการจ่ายปันผล

วนัทีจ่ดทะเบยีน:             
25 ตลุาคม 2550                              

มลูคา่โครงการ:               อายโุครงการ:                                      
1,700 ลา้นบาท ไมกํ่าหนด

ระดบัความเสีย่งกองทนุ:             
ระดับ 6 : เสีย่งสงู     

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

ผูด้แูลผลประโยชน:์                                
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน)

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ:   
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน)

Download 
Summary Prospectus
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