
 

ขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุ

31/05/2565 สดัสว่นการลงทนุ (รอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ
KWI MONEY

กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบจากเงนิลงทนุ 100 บาท ต ัง้แตว่นัท ีจ่ดัต ัง้กองทนุ

กลุม่สนิทรพัยใ์นพอรต์การลงทนุ (%NAV)
 พันธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 59.42           
 หุน้กู ้ 26.85           

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุ (%)  เงนิฝากธนาคาร 13.92           
 สนิทรัพยแ์ละหนีส้นิอืน่ (0.19)           
 รวมท ัง้สิน้ 100.00         

KWI MONEY 0.04 0.03 0.08 0.15 0.29 0.48 1.02 1.08
เกณฑม์าตรฐาน* 0.12 0.07 0.15 0.26 0.57 0.84 1.29 1.57

อัตราดอกเบีย้เงนิฝาก** 0.08 0.05 0.10 0.19 0.41 0.64 0.95 1.08

ผลการดําเนนิงานตามปีปฏทินิ (%) ตอ่ปี
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ทีม่า: Morningstar ^แสดงผลการดําเนนิงานตัง้แตต่น้ปีถงึวันที ่ 31 พฤษภาคม 2565

การนําเสนอผลการดําเนนิงานทีเ่กดิข ึน้จรงิในชว่งเวลาตํ่ากวา่ 1 ปี หา้มแปลงเป็นอัตราเฉลีย่ตอ่ปี (Annualized Return)
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ขอ้มลู ณ วันที ่ 31 พฤษภาคม 2565

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุ (บาท) มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาท)
11.660333,635,202.02                                                    
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อายเุฉลีย่ตราสารของกองทนุ 0.15 ปี

*55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดอืน + 45% อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจําระยะเวลา 3 เดอืน ประเภท
บคุคลธรรมดาวงเงนินอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ ่ไดแ้ก ่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และ
ธนาคารไทยพาณชิย ์หลังหักภาษี
**อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจําระยะเวลา 3  เดอืนเฉลีย่ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณชิยแ์ละธนาคารกสกิรไทย หลังหักภาษี

 ผลการดําเนนิงานในอดตี/ ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 
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โปรดทําความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ

แมว้า่กองทนุรวมตลาดเงนิลงทนุไดเ้ฉพาะทรัพยส์นิทีม่คีวามเสีย่งตํา่ แตก่็มโีอกาสขาดทนุได ้

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

ทัง้นี ้การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงนิไมใ่ชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิ
ลงทนุคนืเต็มจํานวน

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนีไ้ดจ้ัดทําข ึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนนิงานของกองทนุ
รวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ
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กองทนุเปิด เคดบับลวิไอ มนันี ่มารเ์ก็ต (KWI MONEY)
เดมิชือ่ กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มันนี่ มารเ์ก็ต (MS-MONEY) 

คา่ธรรมเนยีม (รวม VAT)
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ
(% ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนยีมการ
จัดการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ)
คา่ธรรมเนยีมการจดัการ:       
ไมเ่กนิ 0.75% ตอ่ปี (ปัจจุบันเก็บ 0.21%)

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน:์          
ไมเ่กนิ 0.06% ตอ่ปี (ปัจจุบันเก็บ 0.03%)

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน:               
ไมเ่กนิ 0.07% ตอ่ปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

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

การเสนอขาย รบัซือ้คนื และสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
การเสนอขาย: การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ: 
ทกุวันทําการกอ่นเวลา 15.30 น. ทกุวันทําการกอ่นเวลา 13.00 น.
การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ: 

สับเปลีย่นเขา้:    ทกุวันทําการกอ่นเวลา 15.30 น.          
สับเปลีย่นออก:   ทกุวันทําการกอ่นเวลา 13.00 น.

มลูคา่ส ัง่ซือ้ข ัน้ตํา่คร ัง้แรก: มลูคา่ส ัง่ซือ้ข ัน้ตํา่คร ัง้ถดัไป:                           
1,000 บาท ไมกํ่าหนด
มลูคา่ข ัน้ตํา่การส ัง่ขายคนื: ยอดคงเหลอืข ัน้ตํา่:                                          
ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด
ระยะเวลาการรบัเงนิคา่ขายคนื:
1 วันทําการนับแตวั่นรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (T+1)

พันธบัตร
ธนาคารแหง่
ประเทศไทย

59.42%หุน้กู ้
26.85%

เงนิฝากธนาคาร
13.92%

สนิทรัพยแ์ละ
หนีส้นิอืน่
-0.19%

นโยบายการลงทนุ:
ลงทนุในตราสารทางการเงนิ ตราสารแหง่หนี ้และ/หรอืเงนิฝาก และ/หรอืทรัพยส์นิ
อืน่ทีม่คีณุภาพตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยการลงทนุใน
ประเทศจะเนน้ลงทนุในตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืทีส่ามารถลงทนุไดต้ามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

ตราสารทีก่องทนุลงทนุจะตอ้งมกํีาหนดชําระคนืเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็นหรอืจะ
ครบกําหนดชําระคนืไมเ่กนิ 397 วัน นับแตวั่นทีล่งทนุ โดยจะดํารงอายเุฉลีย่แบบถว่ง
น้ําหนัก (Portfolio Duration) ของกองทนุ ณ ขณะใดขณะหนึง่ไวไ้มเ่กนิ 92 วัน

ประเภทกองทนุ:                                                                                                               
กองทนุรวมตลาดเงนิ ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ           

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล:                                                                                                      
ไมม่นีโยบายการจ่ายปันผล

มลูคา่โครงการ:               อายโุครงการ:                                      
2,000 ลา้นบาท ไมกํ่าหนด

ระดบัความเสีย่งกองทนุ:             
ระดับ 2 : เสีย่งปานกลางคอ่นขา้งต่ํา               

ความเสีย่ง:   
Market, Business, Credit Liquidity Risk, 
Exchange Rate Risk and Derivative Risk 

ผูด้แูลผลประโยชน:์                                
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน)

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ:   
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน)

วนัทีจ่ดทะเบยีน:                       
20 กมุภาพันธ ์2551                   

AIMC Category Performance Report:
Money Market Government                                             

Bloomberg Ticker:  
MANSINC:TB

KWI MONEY
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