
 

ขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุ

31/05/2565 สดัสว่นการลงทนุ (รอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ
KWI USBANK-A

กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบจากเงนิลงทนุ 100 บาท ต ัง้แตว่นัท ีจ่ดัต ัง้กองทนุ

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุ (%)

KWI USBANK-A -10.04 -11.07 -7.65 -5.46 7.26 N/A N/A -0.29
เกณฑม์าตรฐาน^ -7.37 -7.81 -6.74 1.55 11.08 N/A N/A 2.07

ผลการดําเนนิงานตามปีปฏทินิ (%) 

2561*
2562
2563
2564

2565**

*ผลการดําเนนิงานตัง้แตว่ันทีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้กองทนุถงึวันทําการสดุทา้ยของปีปฏทินิ
**แสดงผลการดําเนนิงานตัง้แตต่น้ปีถงึวันที ่ 31 พฤษภาคม 2565

การนําเสนอผลการดําเนนิงานทีเ่กดิข ึน้จรงิในชว่งเวลาตํ่ากวา่ 1 ปี หา้มแปลงเป็นอัตราเฉลีย่ตอ่ปี (Annualized Return)

ทีม่า: Morningstar

-10.04 -7.37 26.22 24.97

กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมธรุกจิธนาคาร จงึมคีวามเสีย่งทีผู่ล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจํานวนมาก

 ผลการดําเนนิงานในอดตี/ ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 
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Standard Deviation
ของกองทนุ 26.22 25.45 25.72 24.05

ต ัง้แต่
ตน้ปี 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี

24.97 23.50 24.48 23.72 33.86 N/A N/A 31.07Standard Deviation
ของเกณฑม์าตรฐาน

โปรดทําความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ

การลงทนุในกองทนุรวมทีล่งทนุในตา่งประเทศมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ซึง่อาจทําใหไ้ดร้ับเงนิคนืสงูกวา่หรอืตํา่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

ปี KWI USBANK-A Benchmark^

^ผลการดําเนนิงานของกองทนุหลัก (past performance of master fund) สดัสว่น 100% ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเป็นสกลุเงนิบาท
 ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน โดยกองทนุไดเ้ปลีย่นมาใชเ้กณฑม์าตรฐานดังกลา่วตัง้แตว่ันที่ 2 สงิหาคม 2564 เป็นตน้ไป

@ 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

19.76

ขอ้มลู ณ วันที ่ 31 พฤษภาคม 2565

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท)

9.8844

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ (บาท)

25,243,474.47                                                    

33.18 N/A N/A 30.28

3 ปี 5 ปี 10 ปี ต ัง้แต่
จดัต ัง้

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนีไ้ดจ้ัดทําข ึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนนิงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ

44.08 54.48 24.26 25.49
-17.14 -14.35 47.36 47.88

Standard Deviation 
ของกองทุน

-24.85 19.09-24.60
22.56 17.43 17.87 20.06

Standard Deviation 
ของเกณฑม์าตรฐาน

กองทนุเปิด เคดบับลวิไอ ยเูอส แบงค ์อคิวติ ี ้เอฟไอเอฟ ชนดิสะสมมลูคา่ (KWI USBANK-A)
เดมิชือ่ กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ ยเูอส แบงค ์อคิวติี ้เอฟไอเอฟ ชนดิสะสมมลูคา่ (MN-USBANK-A) 

คา่ธรรมเนยีม (รวม VAT)
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ
(% ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด กอ่นหักคา่ธรรมเนยีมการ
จัดการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ณ วันทีคํ่านวณ)
คา่ธรรมเนยีมการจดัการ:       
ไมเ่กนิ 1.6050% ตอ่ปี 
(เป็นอตัราทีร่วมคา่ธรรมเนยีมการจัดการของกองทนุหลกัทีเ่รยีกเก็บจรงิแลว้)   
คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน:์         
ขัน้ต่ํา 0.0642% ตอ่ปี โดยมขีัน้ต่ํา 32,100 บาทตอ่เดอืน*
(*ปัจจุบันยกเวน้คา่ธรรมเนยีมขัน้ต่ํารายเดอืน)
[ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถดรูายละเอยีดอตัราการเก็บคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนเ์พิม่เตมิได ้
จากหนังสอืชีช้วนสว่นรายละเอยีดโครงการ]
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน:   
≤ 0.1070% ตอ่ปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0642%)

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หน่วยลงทนุ) 
คา่ธรรมเนยีมการขาย: ไมเ่กนิ 1.50%
คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื: ไมม่ี
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
Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio 
(the “U.S. Bank Equity Fund”) (Share Class AA USD)
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุ: 
กองทนุมวัีตถปุระสงคท์ีจ่ะสรา้งเงนิลงทนุใหเ้ตบิโตในระยะปานกลางถงึระยะยาวผา่น
การลงทนุในตราสารทนุ และ/หรอืตราสารทางการเงนิทีอ่า้งองิกับตราสารทนุ ทีอ่อก
โดยบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิธนาคาร และ/หรอืสถาบันการเงนิทีจั่ดตัง้หรอืดําเนนิ
ธุรกจิในประเทศสหรัฐอเมรกิาเป็นหลัก
อายโุครงการ: ไมกํ่าหนด
คา่ธรรมเนยีมการจดัการ: ปัจจุบันไมเ่กนิ 1.50% ตอ่ปีของ NAV
(กองทนุหลักจะคนื rebate ใหแ้กก่องทนุ KWI USBANK ในอตัรา 1.125% ตอ่ปีของมลูคา่เงนิลงทนุใน
กองทนุหลักโดยเกบ็เขา้เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ KWI USBANK)
Front-end Fee:  ไมม่ี (ไดรั้บยกเวน้)
Back-end Fee: ไมม่ี
Switching Fee:  1% ของ NAV ของหน่วยลงทนุทีม่กีารสับเปลีย่น
แหลง่ขอ้มลู: ดรูายละเอยีดของกองทนุหลักไดท้ี ่www.manulifefunds.com.hk  

KWI USBANK-A
Benchmark^

หน่วยลงทนุ
กองทนุ 

MABEAA
93.49%

เงนิฝาก
ธนาคาร
5.91%

ทรัพยส์นิและ
หนีส้นิอืน่
0.60%

AIMC Category Performance Report:
US Equity

Bloomberg Ticker:  
MNUSBKA:TB

นโยบายการลงทนุ:
เนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank 
Equity Segregated Portfolio ("the U.S. Bank Equity Fund") (Class AA USD) 
โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญช ีไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

ประเภทกองทนุ:                                                                                                               
กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว 
(feeder fund)/ กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม (Sector Fund)

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล:                                                                                                      
ไมม่นีโยบายการจ่ายปันผล

วนัทีจ่ดทะเบยีน:             
12 มถินุายน 2561                           

มลูคา่โครงการ:               อายโุครงการ:                                      
1,500 ลา้นบาท ไมกํ่าหนด

ระดบัความเสีย่งกองทนุ:             
ระดับ 7 : เสีย่งสงู     

ความเสีย่ง: Banking  Sector Risk, Market, Liquidity, 
Exchange Rate, Credit, Country&Politcal, Repatriation 
and Derivatives Risks

ผูด้แูลผลประโยชน:์                                
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน)

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ:   
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน)

Download 
Summary Prospectus
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