
 

ขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุ

31/05/2565 สดัสว่นการลงทนุ (รอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ
KWI EQ SSF

กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบจากเงนิลงทนุ 100 บาท ต ัง้แตว่นัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ

กลุม่สนิทรพัยใ์นพอรต์การลงทนุ (%NAV)
1. ธนาคาร 27.35          
2. พลังงานและสาธารณูปโภค 14.36          
3. พาณชิย ์ 13.86          

ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุ (%) 4. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 10.67          
5. พัฒนาอสงัหารมิทรัพย์ 6.62            
6. อืน่ ๆ 26.24          

KWI EQ SSF 1.45 -0.88 6.91 9.00 N/A N/A N/A 14.26 เงนิฝากธนาคารและทรัพยส์นิอืน่ 0.90            
SET50 TRI 2.71 -0.39 8.82 6.90 N/A N/A N/A 12.18 รายชือ่หลกัทรพัย ์5 อนัดบัแรกทีล่งทนุ (%NAV)

1.   บมจ. ธนาคารกรงุเทพ 9.17
2.   บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์ 8.97
3.   บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 8.63
4.   บมจ. ปตท. 8.08
5.   บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 7.75

ผลการดาํเนนิงานตามปีปฏทินิ (%) ตอ่ปี รวมท ัง้สิน้         42.60

2563*

2564
2565**

*ผลการดําเนนิงานตัง้แตว่ันทีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้กองทนุถงึวันทําการสดุทา้ยของปีปฏทินิ
**แสดงผลการดําเนนิงานตัง้แตต่น้ปีถงึวันที ่ 31 พฤษภาคม 2565

การนําเสนอผลการดําเนนิงานทีเ่กดิข ึน้จรงิในชว่งเวลาตํ่ากวา่ 1 ปี หา้มแปลงเป็นอัตราเฉลีย่ตอ่ปี (Annualized Return)

ทีม่า: Morningstar
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โปรดทําความเขา้ใจลักษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน ความเสีย่งและขอ้มลูเกีย่วกับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการลงทนุกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 
 ผลการดําเนนิงานในอดตี/ ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

@ สงวนลขิสทิธิ� 2022 บรษัิท มอรน์ิง่สตาร ์รเีสริช์ ประเทศไทย ขอ้มลูนี ้(1) เป็นกรรมสทิธิ�ของบรษัิทมอรน์ิง่สตาร ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (2) ขอสงวนสทิธิ�ในการลอกเลยีน หรอืเผยแพร่ (3) ขอสงวนสทิธิ�ทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่ความ
ถกูตอ้ง ครบถว้น และความเสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณีจากการนําขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการดําเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นส ิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต

ขอ้มลู ณ วันที ่ 31 พฤษภาคม 2565

36.940425,635,469.92                                                
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เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนีไ้ดจ้ัดทําข ึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนนิงานของกองทนุ
รวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ
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กองทนุเปิด เคดบับลวิไอ หุน้ระยะยาว ชนดิเพือ่การออม (KWI EQ SSF)

คา่ธรรมเนยีม (รวม VAT)
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ
(% ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนยีมการ
จัดการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ)
คา่ธรรมเนยีมการจดัการ:       
≤ 1.61% ตอ่ปี 
คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน:์       คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน:               
≤ 0.06% ตอ่ปี ≤ 0.11% ตอ่ปี 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หน่วยลงทนุ) 
คา่ธรรมเนยีมการขาย: ไมม่ี
คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื: ไมม่ี
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่น: 
ภายในบรษัิทจัดการ: ระหวา่งบรษัิทจัดการ:  
ไมม่ี สับเปลีย่นเขา้: ไมม่ ี

สับเปลีย่นออก: 200 บาทตอ่ 1 รายการ
คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ย: ไมอ่นุญาตใหโ้อนหน่วยลงทนุ 

การเสนอขาย รบัซือ้คนื และสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
การเสนอขาย: การรบัซือ้คนื/สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ: 
ทกุวันทําการกอ่นเวลา 15.30 น. ทกุวันทําการกอ่นเวลา 15.30 น.
มลูคา่ส ัง่ซือ้ข ัน้ตํา่คร ัง้แรก: มลูคา่ส ัง่ซือ้ข ัน้ตํา่คร ัง้ถดัไป:                           
1,000 บาท ไมกํ่าหนด
มลูคา่ข ัน้ตํา่การส ัง่ขายคนื: ยอดคงเหลอืข ัน้ตํา่:                                          
ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด
ระยะเวลาการรบัเงนิคา่ขายคนื:
2 วันทําการนับแตวั่นรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (T+2)

ผูล้งทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนท์างภาษีของ
กองทนุรวมเพือ่การออม รวมทัง้สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรับคูม่อืการลงทนุไดท้ี่

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ

ตราสารทนุ
99.10%

เงนิฝาก
ธนาคาร
1.01%

ทรัพยส์นิและ
หนีส้นิอืน่
-0.11%

AIMC Category Performance Report:
Equity Large Cap                                                                 

Bloomberg Ticker:  
MANSCLE:TB

นโยบายการลงทนุ:
เนน้การลงทนุไมต่ํ่ากวา่ 65% ในหุน้สามัญบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยโ์ดย
เนน้หุน้สามัญทีอ่ยูใ่นดัชน ีSET 50 สําหรับการลงทนุในสว่นทีเ่หลอืจะถกูนําไปลงทนุ
ในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบใหล้งทนุได ้

ประเภทกองทนุ:                                                                                                               
กองทนุรวมหุน้ระยะยาวประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (กองทนุเปิด) 
ชนดิเพือ่การออม

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล:                                                                                                      
ไมม่นีโยบายการจ่ายปันผล

วนัทีเ่ปิดเสนอขายชนดิหนว่ยลงทนุ:                                                                                                     
15 เมษายน 2563

มลูคา่โครงการ:               อายโุครงการ:                                      
5,000 ลา้นบาท ไมกํ่าหนด

ระดบัความเสีย่งกองทนุ:             
ระดับ 6 : เสีย่งสงู     

ความเสีย่ง:   
Market, Business, Credit and Liquidity Risk

ผูด้แูลผลประโยชน:์                                
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน)

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ:   
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน)

KWI EQ SSF

SET50 TR
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