
 

ขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุ

28/04/2566 สดัสว่นการลงทนุ (รอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ

KWI HCARE-A
KWI HCARE-D

หลกัทรพัยท์ีล่งทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก (%NAV)
1. หน่วยลงทนุ MGF-Healthcare Fund Class AA 95.17

ทา่นสามารถดรูายละเอยีดขอ้มลูกองทนุหลักเพิม่เตมิไดจ้าก
ISIN Code: LU0357321016
Bloomberg Ticker: MGFHEAL:LX

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 28 เมษายน 2566

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ (บาท) มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท)

29,646,697.04                                                     16.3001
10,090,486.45                                                     11.1695

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

โปรดทําความเขา้ใจลักษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตัดสนิใจลงทนุ
 ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

กองทนุนีล้งทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม จงึมคีวามเสีย่งทีผู่ล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจํานวนมาก

กองทนุเปิด เคดบับลวิไอ เฮลธแ์คร ์เอฟไอเอฟ (KWI HCARE)

คา่ธรรมเนยีมท ัง้สองชนดิหนว่ยลงทนุ (รวม VAT)
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ
(% ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด กอ่นหักคา่ธรรมเนยีมการจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ ณ วันทีคํ่านวณ)
คา่ธรรมเนยีมการจดัการ:       คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน:์          
ไมเ่กนิ 1.87% ตอ่ปี               ไมเ่กนิ 0.06% ตอ่ปี 
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน:               
ไมเ่กนิ 0.11% ตอ่ปี (ปัจจุบันเก็บ 0.08%)
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หน่วยลงทนุ) 
คา่ธรรมเนยีมการขาย: ไมเ่กนิ 1.50%    
คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื: ไมม่ี คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่น: ไมม่ ี           
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 - Healthcare Fund (Share Class AA)
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุ: 
กองทนุ Healthcare Fund จะลงทนุอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธใินตราสารทนุและหลักทรัพยท์ีอ่า้งองิกับตรา
สารทนุของกลุม่บรษัิทวทิยาศาสตรท์างการแพทย ์(Health sciences companies) โดยบรษัิทเหลา่นีจ้ะไดรั้บรายไดม้ากกวา่
ครึง่หนึง่จากกจิกรรมทางธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับการแพทยห์รอืพึง่พากจิกรรมทางธุรกจิเหลา่นีม้ากกวา่ครึง่หนึง่ของสนิทรัพย ์โดย
ตราสารทนุและหลักทรัพยท์ีอ่า้งองิกับตราสารทนุนัน้รวมถงึหุน้สามัญ หุน้บรุมิสทิธแิละใบสําคัญแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีเ่กดิ
จากหลักทรัพยอ์า้งองิ
อายโุครงการ: ไมกํ่าหนด
คา่ธรรมเนยีมการจดัการ: ไมเ่กนิ 1.50% ของ NAV*
*(กองทนุหลักจะคนื rebate ใหแ้กก่องทนุ KWI HCARE ในอัตรา 1.05% ตอ่ปีของมลูคา่เงนิลงทนุในกองทนุหลัก โดยเก็บเขา้เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ KWI HCARE)
Front-end Fee:  ไมเ่กนิ 5% ของราคาซือ้หน่วยลงทนุ (ปัจจุบันยกเวน้)
Back-end Fee:   ไมม่ี Switching Fee:  ไมเ่กนิ 1% ของราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
แหลง่ขอ้มลู: ดรูายละเอยีดของกองทนุหลักไดท้ี ่www.manulife.com.hk

หน่วยลงทนุกองทนุ
MLHCAA
95.17%

เงนิฝาก
ธนาคาร
4.68%

สนิทรัพยแ์ละ
หนีส้นิอืน่
0.15%

ระดบัความเสีย่งกองทนุ:             
ระดับ 7 : เสีย่งสงู     

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

AIMC Category Performance Report:
Health Care 

Bloomberg Ticker:  
ชนดิสะสมมลูคา่ (KWI HCARE-A) :  MANHCAA:TB
ชนดิจ่ายเงนิปันผล (KWI HCARE-D) : MANHCAD:TB

นโยบายการลงทนุ:
เนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Manulife Global Fund-Healthcare Fund 
(Share Class AA) โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ

ประเภทกองทนุ:                                                                                                               
กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว 
(Feeder Fund) ทีม่นีโยบายการลงทนุเฉพาะเจาะจงในหมวดอตุสาหกรรม (Sector 
Fund) โดยมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนดิ ไดแ้ก ่1) ชนดิสะสมมลูคา่ และ 
2) ชนดิจ่ายเงนิปันผล

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล:                                                                                                      
จ่ายเฉพาะชนดิจ่ายเงนิปันผล : KWI HCARE-D

วนัทีจ่ดทะเบยีน:             
18 สงิหาคม 2557                           

มลูคา่โครงการ:               
1,600 ลา้นบาท

อายโุครงการ: 
ไมกํ่าหนด

ผูด้แูลผลประโยชน:์                                
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน)

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ:   
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน)

Download 
Summary Prospectus

KWI HCARE-A KWI HCARE-D

ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผล (เฉพาะหน่วยลงทนุชนดิจา่ยเงนิปันผล KWI HCARE-D)
สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่ https://www.kwiam.com  

https://www.kwiam.com/th
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