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หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จํากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณ์
เข้าร่วม CAC

กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ*
KWI US Bank Equity FIF (KWI USBANK)

(หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : KWI USBANK-A)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

*เดิมชื่อ กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ (MN-USBANK)

กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร จึงมีความเสี่ยงทีผ่ ู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุน
• กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Advanced Fund SPC - U.S.

Bank Equity Segregated Portfolio (the “U.S. Bank Equity Fund”) (Class AA USD) (กองทุ นหลัก) เพี ยงกองทุ นเดี ยวโดยเฉลี่ ย
ในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุ น Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the “U.S. Bank Equity Fund”) (กองทุ นหลั ก )
มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารทางการเงินที่อา้ งอิงกับตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร
และ/หรือสถาบันการเงินที่จดั ตัง้ หรือดําเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นหลัก
• ทัง้ นี ้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ (FX hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้
โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
คุณสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนหลักได้จาก www.manulifefunds.com.hk.

 กลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management)
• กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวี ้ ดั (Active management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
 ผูล้ งทุนสามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนหลักไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่ลงทุน
และทําให้ขาดทุนได้
 ผูท้ ่สี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ ่วั ไป
 ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการกระจายการลงทุนไปยังหุน้ กลุ่มธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ในต่างประเทศ
 ผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบคุ คล/สถาบัน โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร

 ผูล้ งทุนที่รบั ความเสี่ยงได้นอ้ ย เนื่องจากกองทุนมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเพียงหมวดเดียวมากกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
 ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนทีส่ าํ คัญ
 ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะขึน้ อยู่กบั ผลการดําเนินงานของกองทุน Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated
Portfolio (the “U.S. Bank Equity Fund”) (กองทุนหลัก)
 กองทุนเปิ ด เคดับบลิ วไอ ยูเอส แบงค์ อิ ควิ ตี ้ เอฟไอเอฟ อาจพิ จารณาลงทุนในหรื อมี ไว้ซ่ึงสัญญาซื อ้ ขายล่ วงหน้า (Derivatives)
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) บางส่วน โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุน
ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งอาจมีตน้ ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ ได้ นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาด
และสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนัน้ รวมถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลี่ยน
เป็ นต้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนทั่วไป ซึ่งเหมาะกับผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงสูงได้
 กองทุนหลักจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนไทยนําเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของกองทุนหลัก และกองทุนหลักนํา
เงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ/หรือสกุลเงินอื่น ๆ ที่กองทุนเข้าลงทุน นอกจากนี ้ กองทุนหลักจะไม่ลงทุน
ในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management : EPM) และจะไม่
ลงทุนในเงินฝากที่มีอนุพนั ธ์ทางการเงินแฝง (structured deposits) หรือหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ (structured products)
 กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) จึงอาจมีความเสี่ยงและความ
ผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
 กองทุนหลักอาจลงทุนในหุน้ ของบริษัทขนาดกลาง และเล็กในสัดส่วนระหว่างร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนหลัก ซึ่งบริษัทขนาดกลางและเล็กอาจมีสภาพคล่องตํ่า และมีความผันผวนของราคาต่อสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างสูงกว่า
บริษัทขนาดใหญ่ กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนทั่วไป ซึ่งเหมาะกับผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูงและสามารถรับความ
เสี่ยงสูงได้
 เนื่องจากกองทุนหลักมีการกําหนดสัดส่วนสูงสุดในการกูย้ ืม และสามารถทําธุรกรรม Short Sell ซึ่งไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
การลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนัน้ บริษัทจัดการจะทําการติดตามตรวจสอบสัดส่วนการกูย้ ืมและการทําธุรกรรม
ดังกล่าวข้างต้นของกองทุนหลัก และเมื่อพบว่ากองทุนหลักมีสดั ส่วนและการทําธุรกรรมดังกล่าวในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 20
ของมูล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ ข องกองทุ น ต่ า งประเทศ บริ ษั ท จัด การจะพิ จ ารณาเปลี่ ย นแปลงกองทุ น ต่ า งประเทศกองทุน ใหม่
หรือดําเนินการเลิกกองทุน
 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายเงินปั นผล [ยังไม่เปิ ดเสนอขาย] ผูล้ งทุน
ควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนการลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด
โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้
 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทาํ ให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วย
ลงทุน ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
 กองทุนรวมนีล้ งทุนในกองทุนหลักที่มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ ง
ของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
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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
การกระจุกตัวลงทุน
ในผูอ้ อกตราสารรวม
High Sector
Concentration Risk

<= 10%

10%-20%

20%-55%

50%-80%

> 80%
สูง

ตํ่า
< 20%

20%-50%

50%-80%

> 80%
สูง

ตํ่า
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร (Bank)

High Country
Concentration Risk

< 20%

20%-50%

50%-80%

> 80%
สูง

ตํ่า
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา (United States)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
% ของ NAV
ิ และ
ทรัพย์สน
ิ อืน
หนีส
้ น
่
-7.12%
เงินฝากธนาคาร
12.57%

Cash
1.81%
Thrifts & Mortgage
Finance
4.47%

หน่วยลงทุนกองทุน
MABEAA
94.55%

Diversified
Banks
7.38%

Regional Banks
86.83%

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก : KWI USBANK-A
ชื่อทรัพย์สนิ
1 หน่วยลงทุนกองทุน MABEAA
2 เงินฝากธนาคาร
3 ทรัพย์สินและหนีส้ ินอื่น

% ของ NAV
94.55
12.57
-7.12

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

ชือ่ ทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก :
Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio
ชื่อทรัพย์สนิ
1
2
3
4
5

KeyCorp
Citizens Financial Group, Inc.
Huntington Bancshares Incorporated
Regions Financial Corporation
SVB Financial Group

% ของ NAV
2.93
2.86
2.81
2.78
2.66

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทัง้ นี ้ คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.kwiam.com
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
6.00

สูงสุดไม่เกิน 5.3500

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ NAV

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

สูงสุดไม่เกิน 1.6050
1.2011

0.00
การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 2.1400
1.4546
สูงสุดไม่เกิน 0.0642
0.0641
ผูด้ แู ลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.1070
0.0641

0.1253

นายทะเบียน

ค่าใช้จา่ ยอื่น

รวมค่าใช้จา่ ย

หมายเหตุ:

(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการข้างต้นเป็ นอัตราที่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลักที่เรียกเก็บจริงแล้ว
(2) ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ขา้ งต้นจะไม่รวม ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศทัง้ ในรูปแบบค่าธรรมเนียมรายปี และ
ค่าธรรมเนียมการปฏิบตั ิงานในธุรกรรมตามคําสั่งของบริษัทจัดการ (Transaction Fees) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงาน
ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
(3) เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

1.50%

1.50%

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ

ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ

หมายเหตุ :
(1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายใน
อัตราที่ไม่เท่ากันได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ NAV

2.50

1.97

2.00
1.50

สูงสุดไม่เกิน 1.50

1.00
0.50

0.375

0.00
การจัดการ

รวมค่าใช้จา่ ย

หมายเหตุ :

(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนจะจ่ายให้แก่ General Adviser และ Distributor สําหรับการให้บริการ และผูจ้ ดั การกองทุนอาจ
ขึน้ ค่าธรรมเนียมการจัดการ โดยจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รบั ผลกระทบทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
(2) ปั จจุบนั Manulife Investment Management (Hong Kong) (ผูจ้ ัดการกองทุนหลัก) มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของ
กองทุน U.S. Bank Equity Fund (Share Class AA) (“กองทุน หลัก ”) อยู่ที่ อัต ราร้อ ยละ 0.375 ต่ อ ปี และกองทุน หลัก จะคื น
(rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ ในอัตราร้อยละ 1.125 ต่อปี ของ
มูล ค่ า เงิ น ลงทุ น ในกองทุ น หลั ก โดยเก็ บ เข้า เป็ นทรัพ ย์สิ น ของกองทุ น เปิ ด เคดับ บลิ ว ไอ ยู เ อส แบงค์ อิ ค วิ ตี ้ เอฟไอเอฟ
ทัง้ นี ้ อัตราค่าธรรมเนียมและการคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ
ของกองทุนหลัก (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุ งรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับอัตราค่าธรรมเนียมการ
จั ด การ และการคื น ค่ า ธรรมเนี ย ม (rebate) ของกองทุ น หลั ก โดยถื อ ว่ า ได้ร ับ ความเห็ น ชอบจากผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น แล้ว
และบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการปรับปรุงรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้ผลู้ งทุนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(3) ค่ า ธรรมเนี ย มนายทะเบี ย นกองทุน และตัว แทนการโอนหลัก ทรัพ ย์จ ะเรี ย กเก็ บ รวมอยู่ในค่ า ธรรมเนี ย มผู้ดูแ ลผลประโยชน์
และตัวแทนการชําระเงินและผูป้ ฏิบตั ิการย่อยด้านกองทุน (sub-administrator)
(4) ค่าใช้จ่ายรวม (Ongoing Charges) ในอัตราร้อยละ 1.97 คํานวณจากรอบปี บญ
ั ชี ตัง้ แต่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ทัง้ นี ้ ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวที่เกิดขึน้ จริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุ งรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับ
ค่าใช้จ่าย Ongoing Charges ที่เปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการปรับปรุงรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้ผลู้ งทุนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

6.00%

5.00%

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

1.00%

1.00%

ค่าธรรมเนียมการขาย*

หมายเหตุ :
กองทุนหลักจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการซือ้ หน่วยลงทุนให้กบั กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชวี้ ัดของกองทุน (Benchmark) คือ
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณ
ผลตอบแทนเทียบเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน

2. ผลการดําเนินงานแบบย้อนหลังตามปี ปฏิทิน
% ต่อปี ของ NAV

60.00%

KWI USBANK-A
Benchmark

40.00%

44.08%

54.48%

22.56%17.43%

20.00%
0.00%
-20.00%
-40.00%

-17.14% -14.35%

-24.60%
-24.85%

2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานย้อนหลังของปี 2561 เริ่มตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนถึงวันทําการสุดท้ายของปี ปฏิทิน

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี คือ -53.05%
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 30.71% ต่อปี
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ US Equity
6. ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด
กองทุน

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

3.35
1.61
เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของกองทุน 20.96
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั 21.75
KWI USBANK-A

75th
75th
75th
75th

11.52
14.12
22.32
22.48

50th
5th
75th
75th

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

44.08
54.48
24.26
25.49

5th
5th
95th
95th

13.50
15.79
32.38
33.42

95th
95th
95th
95th

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

Percentile 10 ปี

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

ตั้งแต่
จัดตั้ง

Percentile YTD

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

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

44.08
54.48
24.26
25.49

2.69
4.54
30.71
31.69

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทัง้ นี ้ คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.kwiam.com
Return (%)
AIMC Category

US Equity

Peer Percentile

3M

Standard Deviation (%)

6M

1Y

3Y

6M

1Y

3Y

5th Percentile

11.65

13.58

40.84

28.91

21.69 14.36

5Y

10Y

14.01

3M

12.74

12.90

14.34

13.60 12.32

5Y

10Y

25th Percentile

10.85

11.62

30.03

25.27

17.96 14.15

14.50

13.06

13.19

16.57

14.84 12.63

50th Percentile

8.04

10.89

29.03

23.14

14.83 12.84

18.28

15.31

16.31

17.04

15.16 12.78

75th Percentile

-5.50

-8.98

9.37

16.11

12.91

9.92

25.79

22.95

20.39

21.17

18.45 13.58

95th Percentile

-9.02

-12.19

-4.71

10.94

5.03

5.85

35.28

29.26

30.17

26.48

20.58 15.48

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

Fund /Benchmark (USD)
U.S. Bank Equity Fund
S&P Composite 1500 Banks Index

2021
38.51
35.69

2020
-14.40
-13.12

2019
27.64
38.13

2018
-20.33
-16.60

2017
14.10
23.04

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด*
Fund /Benchmark (USD)

YTD

3 mth.

1 yr.

3 yr.

Since Launch
(06/06/2017)

U.S. Bank Equity Fund
S&P Composite 1500 Banks Index

38.51
35.69

2.92
0.94

38.51
35.69

51.34
62.83

37.58
67.09

* แสดงผลการดําเนินงานย้อนหลังในรูปสกุลเงินของกองทุนหลัก
ที่มา : Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
12 มิถนุ ายน 2561
ไม่กาํ หนดอายุโครงการ
วันทําการซือ้ : ทุกวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึง 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครั้งแรก :
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครั้งถัดไป :

5,000 บาท
ไม่กาํ หนด

วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตัง้ แต่เวลาเริ่มทําการถึง 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการขายคืน :
ไม่กาํ หนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํ่า :
ไม่กาํ หนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันที่คาํ นวณมูลค่าหน่วยลงทุน
(T+5) (ประกาศ NAV T+1)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
(การลงทุนในประเทศ)

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี
 เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.kwiam.com
ขอบเขตหน้าที่
ชื่อ - นามสกุล
นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
บริหารทีมงานสายงานการลงทุน

วันทีเ่ ริ่มบริหารกองทุน
17 สิงหาคม 2563

นายอุ่นฮ้ง แซ่ลมิ ้

ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้

21 มิถนุ ายน 2564

นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิภากุล

ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน

16 กันยายน 2564

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ กองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
รายชื่อ
 ธนาคารซิตีแ้ บงก์ สาขากรุงเทพฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (Private Wealth)
 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (ลูกค้า Precious)
 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

โทรศัพท์
02-081-0999
02-777-7799
02-111-1111
02-663-6000
02-305-9000
02-638-5500
02-658-8888
02-635-1718
02-658-9500
02-648-1111
02-659-7000
02-846-8689
02-618-1111
02-949-1999
02-633-6000 กด 5
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ติดต่อสอบถามรับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด
02-430-6543
 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด
02-680-5033-4
 บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ 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

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความ
ถู ก ต้อ งของข้อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี ้ช วนของกองทุ น รวม หรื อ ได้ป ระกั น ราคาหรื อ ผลตอบแทนของหน่ ว ยลงทุ น ที่ เ สนอขายนั้ น
ทั้ง นี ้ บริษั ท จัด การกองทุน รวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธั น วาคม 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้ผอู้ ื่น
สําคัญผิด

คําอธิบายเพิม่ เติม
ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของราคาหลั ก ทรั พ ย์ (Market Risk) : ความเสี่ ย งที่ มูล ค่ า ของหลัก ทรัพ ย์ท่ี ก องทุ น รวมลงทุน จะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น
ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อ
มูลค่าหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงิน
บาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้
กว่ า เดิ ม ด้ว ยเช่น กัน ดัง นั้น การป้ อ งกัน ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นจึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ สํา คัญ ในการบริห ารความเสี่ ย งดัง กล่าว
ซึ่งทําได้ดงั ต่อไปนี ้
 อาจป้ องกันความเสี่ ยงตามดุลยพินิ จของผู้จั ดการกองทุ นรวม : ผูล้ งทุนอาจมี ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี ้ กองทุนเปิ ด

เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ มีการป้องกันความเสี่ยงโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) :
คํานวณจากมูลค่าที่ต่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซือ้ ขาย
ทรัพย์สินและสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ทัง้ นี ้ กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซือ้ หรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
สอดคล้องกับการซือ้ หรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผูล้ งทุน

ข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund)
ชื่อ :
วันเริ่มโครงการ :
ประเภท :
อายุโครงการ :
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน :

ดัชนีเกณฑ์มาตรฐาน :
สกุลเงิน :
ผู้จัดการกองทุน :
Sub-Manager:
ผู้รับฝากทรัพย์สินและตัวแทน
การชําระเงิน :
ผู้สอบบัญชีกองทุน :

Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the “U.S.
Bank Equity Fund”) (Share Class AA USD)
วันที่ 6 มิถนุ ายน 2560
กองทุนรวมตราสารทุน
ไม่กาํ หนด
 กองทุน มี วัต ถุป ระสงค์ท่ี จ ะสร้า งเงิ น ลงทุน ให้เ ติ บ โตในระยะปานกลางถึง ระยะยาว
ผ่านการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารทางการเงินที่อา้ งอิงกับตราสารทุน ที่ออก
โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินที่จดั ตัง้ หรือดําเนินธุรกิจ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นหลัก
 กองทุ น จะไม่ ล งทุ น ในตราสารอนุ พัน ธ์ท างการเงิ น (ไม่ ว่ า จะเป็ น เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์
ในการป้องกันความเสี่ยงหรือมิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงก็ตาม) เงินฝาก
ที่ มี อ นุ พั น ธ์ ท างการเงิ น แฝง (structured deposits) หรื อ หุ้น กู้อ นุ พั น ธ์ (structured
products)
(ผู้ล งทุน สามารถอ่ า นรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ใ นหนัง สื อ ชี ้ช วนส่ ว นข้อ มูล กองทุน รวมที่
www.kwiam.com)
S&P Composite 1500 Banks Index
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
Manulife Investment Management (US) LLC
Citibank Europe plc, (Luxembourg Branch)
Ernst & Young Ltd. (Cayman Islands)
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