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หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ
กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ*

KWI Asian Equity Plus FIF (KWI AEPLUS)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จํากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

(หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : KWI AEPLUS-A)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุน

• กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี ้ พลัส เอฟไอเอฟ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน First Sentier Investors Global

Umbrella Fund Plc - FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD (กองทุ น หลั ก ) เพี ย งกองทุ น เดี ย ว
โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียน หรือมีสาํ นักงานซึ่งจดทะเบียนในหรือ
ดําเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปน)
ุ่ ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากการพิจารณาด้านศักยภาพในการเติบโตของ
เงินปั นผลและการเพิ่มขึน้ ของมูลค่าหุน้ ในระยะยาว
• ทัง้ นี ้ กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี ้ พลัส เอฟไอเอฟ และกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ย นเงิ นตราต่างประเทศ (FX hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
คุณสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนหลักได้จาก https://www.firstsentierinvestors.com/ie/en/professional-investor/ourfunds.html
• บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการเปลี่ ย นแปลงประเภทและลัก ษณะพิ เ ศษของกองทุน รวมในอนาคตให้เ ป็ น กองทุ นรวม

หน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือ
สามารถเปลี่ ย นกลับ มาเป็ น กองทุ น รวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ ท ํา ให้ร ะดับ ความเสี่ ย งของการลงทุ น (Risk
Spectrum) เพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุนซึ่งขึน้ อยู่กับสถานการณ์ตลาดและปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

 กลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนเปิ ด เคดับบลิว ไอ เอเชียน อิค วิ ตี ้ พลัส เอฟไอเอฟ มุ่ง หวัง ให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive

Management)
• กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวี ้ ดั (Active management)
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กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
 ผู้ล งทุน ที่ ส ามารถรับ ความเสี่ ย งจากการลงทุน ในต่ า งประเทศได้ โดยสามารถลงทุน ในระยะยาวและยอมรับ ความผันผวน
เป็ นอย่างมาก รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทหุน้ ในต่างประเทศ
 ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่ลงทุน
และทําให้ขาดทุนได้
 ผูท้ ่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ ่ วั ไป และมี
โอกาสที่จะได้รบั ผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร

 ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ

กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี ้ พลัส เอฟไอเอฟ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนทีส่ าํ คัญ
 ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะขึน้ อยู่กับผลการดําเนินงานของกองทุน FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation)
USD (กองทุนหลัก)
 กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี ้ พลัส เอฟไอเอฟ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) บางส่วน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนตาม
ความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งอาจมีตน้ ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ ได้ นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน
(Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดและสภาวะ
ทางเศรษฐกิจในขณะนั้น รวมถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลี่ยน เป็ นต้น
กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนทั่วไปซึ่งเหมาะกับผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงสูงได้
 ปั จจุบนั กองทุนหลักไม่ได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) จึงอาจมีความเสี่ยงสูง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนไทยนําเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของกองทุนหลัก และกองทุน
หลักนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ/หรือสกุลเงินอื่น ๆ ที่กองทุนเข้าลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนหลัก
อาจลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน (Financial Derivatives Instruments –FDIs) เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) แต่จะไม่ลงทุนเป็ นหลักใน FDIs เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การลงทุน
ของกองทุนและไม่ได้มีเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสในการลงทุนใน FDIs เพื่อการลงทุน
 กองทุ น มี ก ารลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศ จึ ง มี ค วามเสี่ ย งของกลุ่ม ประเทศที่ ก องทุ น ไปลงทุ น เช่ น
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือข้อจํากัดอื่น ๆ เกี่ยวกับการลงทุนซึ่งอาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสาร
ที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ รวมถึงความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ
ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินออกจากประเทศที่เข้าไปลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ผลู้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนตามปกติ
 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายเงินปั นผล [ยังไม่เปิ ดเสนอขาย] ผูล้ งทุน
ควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนการลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด
โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้
 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทาํ ให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของ
หน่วยลงทุน ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
 กองทุนรวมนีล้ งทุนในกองทุนหลักที่อาจมีการลงทุนแบบกระจุกตัวในประเทศจีน และ/หรือประเทศที่อยู่ในตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกในบางช่วงเวลา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
สําหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกนั (US Person)
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แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk)
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%
สูง

ตํ่า

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง FX

ทัง้ หมด/ เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน
สูง

ตํ่า

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk
High Sector
Concentration Risk

<= 10%

10-20%

20-55%

50-80%

> 80%
สูง

ตํ่า

< 20%

20-50%

50-80%

> 80%
สูง

ตํ่า
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดการเงิน (Financials) และอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology)

High Country
Concentration Risk

< 20%

20-50%

50-80%

> 80%
สูง

ตํ่า
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน (China)

กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี ้ พลัส เอฟไอเอฟ
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
% ของ NAV

เงินฝากธนาคาร
5.87%

ิ และ
ทรัพย์สน
ิ
หนีส
้ นอืน
่
-1.68%

Cash
1.6%
Others
18.2%

Financials
22.1%

Health Care
9.6%
หน่วยลงทุนกองทุน
FSTAEPA:ID
95.81%

Consumer
Discretionary
12.2%

Consumer
Staples
15.5%

Information
Technology
20.8%

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก : KWI AEPLUS-A
ชื่อทรัพย์สนิ
1 หน่วยลงทุนกองทุน FSTAEPA:ID
2 เงินฝากธนาคาร
3 ทรัพย์สินและหนีส้ ินอื่น

% ของ NAV
95.81
5.87
-1.68

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทัง้ นี ้ คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.kwiam.com

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก : FSSA Asian Equity Plus Fund
ชื่อทรัพย์สนิ
1
2
3
4
5

Taiwan Semiconductor (TSMC)
HDFC Bank
Tencent Holdings Ltd.
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
CSL

% ของ NAV
6.0
5.2
4.0
3.7
3.5

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทัง้ นี ้ คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.kwiam.com

กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี ้ พลัส เอฟไอเอฟ
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
5.00

สูงสุดไม่เกิน 4.2800

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ NAV

4.00
3.00
2.00

สูงสุดไม่เกิน 2.4600
สูงสุดไม่เกิน 1.6050
1.5983

1.00
0.00
การจัดการ

1.8130
สูงสุดไม่เกิน 0.1070
0.0639

สูงสุดไม่เกิน 0.1070
0.0639

0.0869

ผูด้ แู ลผลประโยชน์

นายทะเบียน

ค่าใช้จา่ ยอื่น

รวมค่าใช้จา่ ย

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
 กรณีซอื ้ หน่วยลงทุน (กองทุนเพียงอย่างเดียว)
 กรณีซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
 กรณีซอื ้ หน่วยลงทุนกองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียว
 กรณีซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

1.50%
ไม่มี

1.50%
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ
ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
หมายเหตุ :
(1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละราย
ในอัตราที่ไม่เท่ากันได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี ้ พลัส เอฟไอเอฟ
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก
3.50

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ NAV

3.00

สูงสุดไม่เกิน 3.00

2.50
2.00

1.58

1.50
1.00

0.85

0.50
0.00
การจัดการ

รวมค่าใช้จา่ ย

หมายเหตุ :
(1) ปัจจุบนั First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc. (บริษัทจัดการกองทุนหลัก) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุน
FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD (“กองทุนหลัก”) ในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ซึ่งเป็ นอัตราที่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการของ Sub-Investment Managers แล้ว โดยกองทุนหลักจะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียม
การจัดการบางส่วน (ตามอัตราที่ตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการและบริษัทจัดการกองทุนหลัก) ให้แก่กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เอเชียน
อิควิตี ้ พลัส เอฟไอเอฟ โดยเก็บเข้าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี ้ พลัส เอฟไอเอฟ ทัง้ นี ้ อัตราค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ปรับปรุ งรายละเอียดโครงการให้ส อดคล้อ งกับอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก โดยถื อ ว่าได้ร ับความเห็นชอบจาก
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการปรับปรุงรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้ผูล้ งทุนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
(2) ค่าใช้จ่ายรวม (Ongoing Charges) ในอัตราร้อยละ 1.58 เป็ นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี ที่คาํ นวณจากรอบปี บัญชี ณ เดือนธันวาคม 2563
ซึ่ง อาจมีการเปลี่ย นแปลงได้ใ นแต่ ล ะปี ทั้ง นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ปรับ ปรุ ง รายละเอีย ดโครงการให้ส อดคล้อ งกับค่ าใช้จ่ า ย
Ongoing Charges ที่เปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะเปิ ดเผยการปรับปรุงรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้ผลู้ งทุนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

5.00%

5.00%

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

1.00%

1.00%

ค่าธรรมเนียมการขาย*

*หมายเหตุ :
(1) กองทุนหลักจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการซือ้ หน่วยลงทุนให้กบั กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี ้ พลัส เอฟไอเอฟ
(2) กองทุน FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD (“กองทุนหลัก”) อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Anti-Dilution
Adjustment Fee ซึ่งเป็ นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพิ่มเติมจากผูซ้ ือ้ ขายหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าการซือ้ หรือขายเกินจากวงเงินที่กองทุนหลัก
กําหนด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าการสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน โดยเก็บเข้าเป็ นทรัพย์สินของกองทุน ทัง้ นี ้ การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกัน dilution effect ที่อาจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนเดิม โดยจะสะท้อนต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการทํา
รายการลงทุนในหลักทรัพย์ (transaction costs) ของกองทุนในกรณีที่มีการซือ้ ขายหน่วยลงทุนปริมาณมาก เช่น ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ และภาษีที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น

กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี ้ พลัส เอฟไอเอฟ

8

ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชวี้ ัดของกองทุน (Benchmark) คือ
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็ น
สกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน

2. ผลการดําเนินงานแบบย้อนหลังตามปี ปฏิทิน
% ต่อปี ของ NAV

25.00%

KWI AEPLUS-A
Benchmark

20.68%

20.00%

16.61%

15.00%

12.58%

10.00%

6.73%

5.00%

3.70%
0.92%

0.00%

2562

2563

2564

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานย้อนหลังของปี 2562 เริ่มตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนถึงวันทําการสุดท้ายของปี ปฏิทิน

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี คือ -29.67%
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 16.96% ต่อปี
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Asia Pacific Ex Japan
6. ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด
กองทุน

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

-1.31
-2.02
เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของกองทุน 11.49
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั 11.40
KWI AEPLUS-A

50th
50th
25th
25th

-3.07
1.19
13.05
11.68

25th
25th
25th
5th

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

0.92
12.58
13.51
12.95

50th
25th
5th
5th

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Percentile 10 ปี

N/A
N/A
N/A
N/A

Percentile YTD

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

0.92
12.58
13.51
12.95

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.54
13.11
16.96
15.61

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทัง้ นี ้ คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ที่ www.kwiam.com
Return (%)
AIMC Category

Asia Pacific
Ex Japan

Standard Deviation (%)

Peer Percentile

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

1.15

2.07

27.25

20.29

13.68

12.13

10.96

12.81

14.14

14.91

13.34

12.18

25th Percentile

-0.85

-6.21

3.46

12.54

8.95

6.46

12.25

14.07

14.54

16.26

14.95

13.60

50th Percentile

-2.23

-8.55

-2.99

10.10

8.00

5.93

13.00

15.25

16.61

17.87

16.04

14.76

75th Percentile

-4.38

-12.46

-5.95

8.40

6.07

4.13

14.27

18.43

17.63

18.74

16.96

15.20

95th Percentile

-6.29

-16.88

-8.83

4.41

2.63

3.74

20.91

20.88

22.17

21.43

18.69

16.24

ที่มาของข้อมูลในข้อ 2, 3, 4 และ 6 : Morningstar
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7. ผลการดําเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก
ผลการดําเนินงานย้อนหลังตามปี ปฏิทิน*

Fund /Benchmark (USD)
FSSA Asian Equity Plus Fund Class I USD
Benchmark

2021
1.0
-2.9

2020
20.7
22.4

2019
18.6
19.2

2018
-5.4
-13.9

2017
36.8
37.0

2016
2.0
6.9

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด*

Fund /Benchmark (USD)
FSSA Asian Equity Plus Fund Class I USD
Benchmark

3 mth

6 mth

1 yr

3 yr

5 yr

10 yr

Since Launch
(25/02/2005)

-0.8
-0.8

-2.9
-9.1

1.0
-2.9

44.6
41.7

87.1
67.1

174.1
112.7

487.3
277.6

*แสดงผลการดําเนินงานย้อนหลังในรูปสกุลเงินของกองทุนหลัก

ที่มา : Monthly Fund Factsheet FSSA Asian Equity Plus Fund Class I USD ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันทีจ่ ดทะเบียน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กาํ หนดอายุโครงการ
วันทําการซือ้ :

20 มีนาคม 2562
ทุกวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตัง้ แต่เวลาเริ่ม
ทําการถึง 15.30 น.

มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครั้งแรก : 5,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป : ไม่กาํ หนด
วันทําการขายคืน :
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการขายคืน :
ยอดคงเหลือขัน้ ตํ่า :
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
(การลงทุนในประเทศ)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

ทุกวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตัง้ แต่เวลาเริ่ม
ทําการถึง 15.30 น.
ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด
ภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันที่คาํ นวณมูลค่าหน่วยลงทุน
(T+5) (ประกาศ NAV T+1)

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี
 เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.kwiam.com
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
บริหารทีมงานสายงานการลงทุน
นายอุ่นฮ้ง แซ่ลิม้
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้
นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิภากุล
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
รายชื่อ
 ธนาคารซิตแี ้ บงก์ สาขากรุงเทพฯ
 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
 บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด

กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี ้ พลัส เอฟไอเอฟ

วันทีเ่ ริ่มบริหารกองทุน
17 สิงหาคม 2563
21 มิถนุ ายน 2564
16 กันยายน 2564

โทรศัพท์
02-081-0999
02-633-6000
02-638-5500
02-658-9500
02-658-8888
02-305-9000
02-635-1718
02-648-1111
02-633-6000 กด 5
02-680-1000
02-846-8689
02-618-1111
02-949-1999
02-430-6543
11

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอเชีย เวลท์ จํากัด
02-680-5033-4
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
02-026-5100
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
02-861-5508
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด
02-026-6222
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติมได้ท่ี
www.kwiam.com
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จํากัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 47 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-844-0123 โทรสาร : 02-129-5921
Website: www.kwiam.com Email: marketing-kwiam@kwiasia.com
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ท่ี www.kwiam.com

 การลงทุน ในหน่ วยลงทุนไม่ใช่ก ารฝากเงิ น รวมทั้ง ไม่ ไ ด้อยู่ภ ายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึ ง มี ความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมนีม้ ิ ได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้ ง นี ้ บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวม ได้ส อบทานข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี ้ชวนส่ ว นสรุ ป ข้ อ มู ล สําคั ญ ณ วั น ที่ 30 ธั น วาคม 2564 แล้ว
ด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และ
ไม่ทาํ ให้ผอู้ ื่นสําคัญผิด

คําอธิบายเพิม่ เติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จาก
ค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่า
หน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาท
กลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิม
ด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทําได้ดงั ต่อไปนี ้
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทัง้ นี ้ กองทุนเปิ ด

เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี ้ พลัส เอฟไอเอฟ มีการป้องกันความเสี่ยงโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ
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ข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund)
ชื่อ :
วันเริ่มโครงการ :
ประเภท :
อายุโครงการ :
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน :

สกุลเงิน :
บริษัทจัดการ
(Management Company):
ผู้บริหารจัดการลงทุน
(Investment Managers):
Sub-Investment Managers:

ผู้รับฝากทรัพย์สินและตัวแทน
การชําระเงิน :
ผู้สอบบัญชีกองทุน :

First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - FSSA Asian Equity Plus Fund
Class I (Accumulation) USD
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548
กองทุนรวมตราสารทุน
ไม่กาํ หนด
 กองทุนมีวัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างเงินลงทุนให้เติบโตในระยะปานกลางถึงระยะยาว
ผ่านการลงทุนเป็ นหลัก (อย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ) ในหลักทรัพ ย์
ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียน หรือ มีสาํ นักงานซึ่งจดทะเบียนใน หรือ
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ หลัก ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก (ยกเว้น ญี่ ปุ่ น) ซึ่ ง ผ่ า นการคัด เลื อ ก
จากการพิจารณาด้านศักยภาพในการเติบโตของเงินปั นผลและการเพิ่มขึน้ ของมูลค่า
หุน้ ในระยะยาว
 กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivatives Instruments –
FDIs) เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน
(Efficient Portfolio Management) โดยกองทุนจะไม่ลงทุนเป็ นหลักใน FDIs เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน และไม่ได้มีเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาส
ในการลงทุนใน FDIs เพื่อการลงทุน
(ผู้ล งทุน สามารถอ่ านรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มได้ในหนังสื อ ชีช้ วนส่ วนข้อมูลกองทุนรวมที่
www.kwiam.com)
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc.
First Sentier Investors (Hong Kong) Limited
First Sentier Investors (Singapore)
First Sentier Investors (UK) IM Limited
First Sentier Investors (Australia) RE Ltd
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited
PricewaterhouseCoopers
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