
 

ขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุ

31/05/2565 สดัสว่นการลงทนุ (รอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ
KWI FLEX RMF

กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบจากเงนิลงทนุ 100 บาท ต ัง้แตว่นัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ

กลุม่สนิทรพัยใ์นพอรต์การลงทนุ (%NAV)
ตราสารทนุ
- ธนาคาร 18.56          
- พาณชิย ์ 10.60          
- พลงังานและสาธารณูปโภค 7.65            
- เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 7.54            

ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุ (%) - การแพทย์ 5.57            
-  อืน่ ๆ 19.20          
ตราสารหนี ้5 อนัดบัแรก วันครบกําหนดอายุ

KWI FLEX RMF 0.96 -0.67 4.64 6.65 1.40 1.92 3.59 6.14 CB22811A 11/08/65 5.75            
เกณฑม์าตรฐาน* 0.63 -0.05 3.48 3.61 3.97 4.13 5.80 9.25 PTTC227A 02/07/65 1.93            

CB22623A 23/06/65 1.92            
CB22630A 30/06/65 1.92            
CB22801A 01/08/65 1.92            
เงนิฝากธนาคารและทรพัยส์นิอืน่ 9.80            

ผลการดาํเนนิงานตามปีปฏทินิ (%) ตอ่ปี รายชือ่หลกัทรพัย ์5 อนัดบัแรกทีล่งทนุ (%NAV)

1. บมจ. ธนาคารกรงุเทพ 6.56

2. บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 6.21
2556 3. บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 5.50
2557 4. บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์ 4.84
2558 5. บมจ. ปตท. 3.51
2559 รวมท ัง้สิน้         26.62
2560
2561
2562
2563
2564

2565^

^แสดงผลการดําเนนิงานตัง้แต่ตน้ปีถงึวันที่  31 พฤษภาคม 2565

การนําเสนอผลการดําเนนิงานทีเ่กดิขึน้จรงิในชว่งเวลาตํ่ากว่า  1 ปี หา้มแปลงเป็นอัตราเฉลีย่ต่อปี (Annualized Return)

ทีม่า: Morningstar
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@ สงวนลขิสทิธิ� 2022 บรษัิท มอรน์ิง่สตาร ์รเีสริช์ ประเทศไทย ขอ้มูลนี้ (1) เป็นกรรมสทิธิ�ของบรษัิทมอรน์ิง่สตาร ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มูล (2) ขอสงวนสทิธิ�ในการลอกเลยีน หรอืเผยแพร่ (3) ขอสงวนสทิธิ�ทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อความ
ถกูตอ้ง ครบถว้น และความเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทกุกรณีจากการนําขอ้มูลไปใชอ้า้งองิ ผลการดําเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต

*ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) รอ้ยละ 50 กบัดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสัน้รอ้ยละ 40 และ
ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุน้กูท้ ีค่ดิคํานวณจากขอ้มูล  Mark-to- Market ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืในระดับน่าลงทนุ (A-ขึน้ไป) อายุ 
1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย รอ้ยละ10 โดยมผีลตัง้แต่วันที ่24 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี้ไดจ้ัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนนิงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ

0.96 0.63 9.48 4.87

Standard 
Deviation ของ
เกณฑม์าตรฐาน
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กองทุน
เกณฑม์าตรฐาน*KWI FLEX RMFปี

Standard Deviation 
ของกองทุน

7.076.416.627.874.584.845.124.87Standard Deviation
ของเกณฑม์าตรฐาน

8.909.1310.768.97 9.44
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โปรดทําความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน ความเสีย่งและขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนท์างภาษีทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการลงทนุกอ่นตดัสนิใจลงทนุ 
 ผลการดําเนนิงานในอดตี/ ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 
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1 ปี6 เดอืน

ขอ้มลู ณ วันที ่ 31 พฤษภาคม 2565

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท)มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุ (บาท)
52,095,438.48                                                 22.2797

3 เดอืนต ัง้แต่
ตน้ปี

ต ัง้แต่
จดัต ัง้10 ปี5 ปี3 ปี
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กองทนุเปิด เคดบับลวิไอ เฟล็กซเิบิล้ฟนัด ์เพือ่การเลีย้งชพี (KWI FLEX RMF)
เดมิชือ่ กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เฟล็กซเิบิล้ฟันด ์เพือ่การเลีย้งชพี (MS-FLEX RMF) 

คา่ธรรมเนยีม (รวม VAT)
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ
(% ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนยีมการ
จัดการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ)
คา่ธรรมเนยีมการจดัการ:       คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน:์          
ไมเ่กนิ 1.61% ตอ่ปี ไมเ่กนิ 0.05% ตอ่ปี  (ปัจจุบันเก็บ 0.03%)
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน:               
ไมเ่กนิ 0.11% ตอ่ปี  (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หน่วยลงทนุ) 
คา่ธรรมเนยีมการขาย: ไมม่ี คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื: ไมม่ี
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่น:
- ภายในบรษัิทจัดการ: ไมเ่ก็บ* - ระหวา่งบรษัิทจัดการ: สับเปลีย่นเขา้:  ไมเ่ก็บ 

สับเปลีย่นออก: 200 บาทตอ่ 1 รายการ 
คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ย: ไมอ่นุญาตใหโ้อนหน่วยลงทนุ 
*(ทัง้นี ้หากผูถ้อืหน่วยลงทนุมกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชภีายใตก้ารบรหิารของ
บรษัิทจัดการเกนิกวา่ปีละ 2 ครัง้ ตอ่กองทนุ จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม 200 บาท ตอ่ 1 รายการ)

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)

ตราสารทนุ 
69.12%

ตราสารหนี ้
21.08%

เงนิฝากธนาคาร
และทรัพยส์นิอืน่ 

9.80%

นโยบายการลงทนุ:
กองทนุมนีโยบายลงทนุในตราสารแหง่หนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ตราสารแหง่ทนุ และ
หรอืเงนิฝาก หรอืตราสารอืน่ตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพยป์ระกาศกําหนด โดยในสว่นตราสารแหง่ทนุจะลงทนุในหลักทรัพย์
ประเภทหุน้ทนุทีม่ปัีจจัยพืน้ฐาน แนวโนม้การเตบิโตทางธุรกจิ และประวัตกิาร
จ่ายเงนิปันผลด ีโดยผูจั้ดการกองทนุจะปรับสัดสว่นการลงทนุใหเ้หมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแตล่ะชว่งเวลาเพือ่ผลตอบแทนการลงทนุทีด่ ีและเป็นการกระจายการ
ลงทนุเพือ่ลดความเสีย่งจากการลงทนุ 

ประเภทกองทนุ:                                                                                                               
กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล:      
ไมม่นีโยบายการจ่ายปันผล

วนัทีจ่ดทะเบยีน:             
25 ธันวาคม 2551                           

มลูคา่โครงการ:               อายโุครงการ:                                      
500 ลา้นบาท ไมกํ่าหนด

ระดบัความเสีย่งกองทนุ:             
ระดับ 5 : เสีย่งปานกลางคอ่นขา้งสงู                      

ความเสีย่ง:   
Market, Business, Credit and Liquidity Risk

ผูด้แูลผลประโยชน:์                                
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน)

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ:   
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน)

AIMC Category Performance Report:
Aggressive Allocation

Bloomberg Ticker:  
MANSFLX:TB

KWI FLEX RMF

Benchmark 

Download 
Summary Prospectus
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