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

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564

กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป*
อิควิตี้ เพือ่ การเลีย้ งชีพ
KWI Asian Small Cap Equity RMF
(KWI ASM RMF)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

*เดิมชื่อ กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เพื่อการเลีย้ งชีพ (MS-ASM RMF)

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ Manulife Global Fund – Asian Small Cap Equity Fund

(Class I) (กองทุนหลัก) ซึ่งมีสดั ส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่า 80% ของ NAV

• กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในหุน้ โดยกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมลู ค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาค

เอเชียและ/หรือแปซิฟิก

คุณสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนหลักได้จาก http://www.manulifeglobalfund.com/Fund-Information

 กลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนมุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)
• กองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุ ก (active management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
 ผูล้ งทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ โดยสามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนเป็ นอย่าง
มาก รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทหุน้ ในต่างประเทศ
 ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่ลงทุน
และทําให้ขาดทุนได้
 ผูท้ ่สี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ ่วั ไป
 ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการออมเงินและลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ผลู้ งทุนมีโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนที่ดีจึงควร
ลงทุนต่อเนื่องติดต่อกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จนถึงอายุ 55 ปี บริบรู ณ์ เพื่อได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร

 ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนทีส่ าํ คัญ
 เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งลงทุนในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก
จึงมีความเสี่ยงของกลุ่มประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk) เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมหรือ
ข้อจํากัดอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้
 โดยปกติกองทุนนีแ้ ละกองทุนหลักจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงอาจมีความ
เสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนนีน้ าํ เงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และกองทุนหลัก
นําเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ึงเป็ นสกุลเงินของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย และ/หรือแปซิฟิก ตามแต่ละ
ประเทศที่ไปลงทุน ซึ่งอาจทําให้ผลู้ งทุนได้รบั เงินต้นคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทัง้ นี ้ ในบางช่วงเวลา กองทุนอาจใช้เครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีตน้ ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดย
ทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ ได้
 เนื่องจากกองทุนนีล้ งทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่
ปกติ ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลู้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนตามปกติ
 ผูล้ งทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็ นประกัน
 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืน
สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รบั ภายในกําหนดเวลา มิฉะนัน้ จะต้องชําระเงินเพิ่มและเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร
 ผูล้ งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ รวมทัง้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้
ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาํ หนดหรืออาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาํ สั่งไว้
 กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
สําหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกนั (US Person)

แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
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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: กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม

High Country
Concentration Risk

< 20%

20-50%

50-80%

ตํ่า

> 80%
สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
% ของ NAV
ิ และ
ทรัพย์สน
ิ อืน
หนีส
้ น
่
-0.26%

Cash
3.29%

เงินฝากธนาคาร
5.35%

Others
21.94%

หน่วยลงทุนกองทุน
MGF-Asian Small Eq
Fund (Class I)
94.91%

Financials
8.66%

Industrials
19.99%
Consumer
discretionary
19.49%

Healthcare Information
11.01% Technology
15.62%

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก : KWI ASM RMF
ชื่อทรัพย์สนิ

% ของ NAV

1

หน่วยลงทุนกองทุน MGF-Asian Small Eq Fund (Class I)

94.91

2

เงินฝากธนาคาร

5.35

3

ทรัพย์สินและหนีส้ ินอื่น

-0.26

หมายเหตุ: เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ที่ www.kwiam.com

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก : MGF-Asian Small Cap Equity Fund
ชื่อทรัพย์สนิ
1 iFAST Corporation Ltd

% ของ NAV
2.94

2 I-MAB Sponsored ADR

2.93

3 NICE Information Service Co. Ltd.

2.54

4 Bapcor Ltd

2.52

5 Eclat Textile Co. Ltd.

2.47

หมายเหตุ: เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ที่ www.kwiam.com
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ NAV

4.00

สูงสุดไม่เกิน 3.7450

3.00
2.00

2.2244

สูงสุดไม่เกิน 1.8725
1.8725
สูงสุดไม่เกิน 1.0700

1.00
0.00
การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 0.0642
0.0375

สูงสุดไม่เกิน 0.1070
0.0642

0.2502

ผูด้ แู ลผลประโยชน์

นายทะเบียน

ค่าใช้จา่ ยอื่น

รวมค่าใช้จา่ ย

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)

รายการ

ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
ภายใต้บริษัทจัดการ
ระหว่างบริษัทจัดการ
- สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
- สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
(ทัง้ นี ้ หากมีการสับเปลี่ยนเกินกว่าปี ละ 2 ครัง้ ต่อกองทุน บริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 200 บาท ต่อ 1 รายการ โดยจะเรียกเก็บจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์)
ไม่มี
ไม่มี
200 บาท ต่อ 1 รายการ
200 บาท ต่อ 1 รายการ
(เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
โดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์) โดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์)
ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ
ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ NAV

1.20
1.00

1.11
สูงสุดไม่เกิน 0.90

0.80
0.60
0.40

0.43

0.20
0.00
การจัดการ

รวมค่าใช้จา่ ย

หมายเหตุ:
(1) กองทุนหลักมีการลดค่าธรรมเนียมการจัดการจากเดิม ไม่เกิน 1.10% เป็ น 0.90% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยให้มีผลตัง้ แต่วันที่
30 มิถนุ ายน 2564 เป็ นต้นไป
(2) กองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) จะคื น (rebate) ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การให้แ ก่
กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เพื่อการเลีย้ งชีพ ในอัตราร้อยละ 0.67 ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก โดยเก็บ
เข้าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เพื่อการเลีย้ งชีพ ทั้งนี ้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจ
ปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)
(3) ค่าใช้จ่ายรวม (Ongoing Charges) คํานวณโดยประมาณการจากรอบปี บญ
ั ชีในระยะ 1 ปี ทัง้ นี ้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึน้ จริงอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วยของกองทุนหลัก (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ไม่มี
ไม่มี
1.00% ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ไม่มี
ไม่มี
1.00% ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชวี้ ัดของกองทุน (Benchmark) คือ
ดัชนี MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index* ซึ่งเป็ นเกณฑ์ชวี ้ ดั ของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%
*หมายเหตุ: กองทุนจะเปลีย่ นเกณฑ์มาตรฐานจาก MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index เป็ น ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก
สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพือ่ คํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีค่ าํ นวณผลตอบแทน ตัง้ แต่วนั ที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็ นต้นไป

2. ผลการดําเนินงานแบบย้อนหลังตามปี ปฏิทิน
% ต่อปี ของ NAV

30.00%

23.65% 20.62%

20.00%
10.00%

4.42% 5.11%

-10.00%
-20.00%

-4.41%

-7.21%

-10.62%

-30.00%

0.96% 1.72%

0.19%

0.00%

25.96%
25.90% 24.81%
24.52%

KWI ASM RMF
Benchmark

-17.98%
-25.49%

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564*

หมายเหตุ: ผลการดําเนินงานย้อนหลังของปี 2557 เริ่มตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนถึงวันทําการสุดท้ายของปี ปฏิทิน
*แสดงผลการดําเนินงานตัง้ แต่ตน้ ปี ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี คือ -48.31%
4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 14.80% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Asia Pacific ex Japan
6. ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด
กองทุน

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

13.71
11.63
เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของกองทุน 14.09
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั 10.85
KWI ASM RMF

5th
25th
50th
5th

25.90
24.81
15.25
12.74

25th
25th
25th
5th

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile 10 ปี

55.34
63.63
15.03
12.84

25th
5th
25th
5th

7.51
11.06
17.07
16.59

75th
25th
25th
25th

7.78
10.09
14.80
14.03

95th
50th
25th
25th

ตั้งแต่
จัดตั้ง

Percentile YTD

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

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

25.90
24.81
15.25
12.74

3.41
6.68
14.79
13.96

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั 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

12.82

26.07

61.24

13.61

13.60

8.19

11.10

14.70

14.87

15.89

13.04

13.70

25th Percentile

5.70

9.86

54.66

9.96

10.84

6.10

12.28

15.48

15.51

17.71

14.85

15.36

50th Percentile

3.43

7.62

41.65

8.26

10.07

3.60

14.18

16.97

16.74

18.80

16.01

16.08

75th Percentile

1.93

5.36

35.04

7.07

9.03

3.15

16.94

17.96

18.88

19.81

16.72

16.32

95th Percentile

-0.12

3.36

32.74

4.95

4.46

2.45

18.74

23.87

22.49

21.91

18.85

17.46

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

2020

2019

2018

2017

2016

2015

MGF-Asian Small Cap Equity (Share Class I)

28.86

9.74

-24.70

44.03

-5.54

-5.43

MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index

26.38

10.95

-17.64

32.86

0.94

-3.64

Fund /Benchmark (USD)

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด*

Fund /Benchmark (USD)
MGF-Asian Small Cap Equity (Share Class I)
MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index

YTD

1 yr.

3 yr.

5 yr.

Since Launch
(31/01/2012)

19.83
16.81

55.55
58.26

35.49
43.03

80.98
79.98

146.86
98.76

*แสดงผลการดําเนินงานย้อนหลังในรูปสกุลเงินของกองทุนหลัก
ที่มา: Manulife Investment Management (Asia) ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

วันทีจ่ ดทะเบียน

14 กรกฎาคม 2557

อายุโครงการ

ไม่กาํ หนดอายุโครงการ

ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการซือ้ :

ทุกวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตัง้ แต่เวลาเริ่มทําการถึง
15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครั้งแรก : 10,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสั่งซือ้ ครั้งถัดไป : ไม่กาํ หนด
ทุกวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึง
15.30 น.
ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด

วันทําการขายคืน:
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการขายคืน :
ยอดคงเหลือขัน้ ตํ่า :
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:

ภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันที่คาํ นวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)
(ประกาศ NAV T+1)

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี
 เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.kwiam.com
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

ชื่อ - นามสกุล
นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
นายอุ่นฮ้ง แซ่ลมิ ้
-

ขอบเขตหน้าที่
บริหารทีมงานสายงานการลงทุน

วันทีเ่ ริ่มบริหารกองทุน
17 สิงหาคม 2563

ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้

21 มิถนุ ายน 2564

รายชื่อ
 ธนาคารซิตีแ้ บงก์ สาขากรุงเทพฯ

โทรศัพท์
(66) 2081-0999

 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

(66) 2663-6000

 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

(66) 2299-1558
(66) 2305-9000

 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(66) 2658-8888

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(66) 2635-1718

 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

(66) 2638-5500

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

(66) 2659-7000

 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด

(66) 2680-5033-4

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)

(66) 2680-1000

 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(66) 2658-6300
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

(66) 2618-1000

 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

(66) 2846-8689

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

(66) 2658-9500

 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จํากัด

(66) 2660-6677

 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(66) 2648-1111

 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด

(66) 2949-1999

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด

(66) 2861-5508

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด

(66) 2026-5100

หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติมได้ท่ี
www.kwiam.com
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
1788 ชัน้ 18 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2844-0123 โทรสาร: 0-2056-9747
Website: www.kwiam.com Email: marketing@kwgasset.com
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
www.kwiam.com

หมายเหตุ: เนือ่ งจากระยะเวลาการปรับปรุงหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญในรอบ ณ สิน้ เดือนมิถนุ ายน 2564 นีอ้ ยู่ในระหว่างวันทีช่ ือ่ / ทีอ่ ยู่บริษัท
ชื่อโครงการจัดการ ชื่อย่อกองทุน และการแก้ไขเรื่องอืน่ ๆ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็ นต้นไป บริษัทจึงได้แก้ไขและปรับปรุงข้อมูล
ดังกล่าวเป็ นข้อมูลใหม่เรียบร้อยแล้ว

 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
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี ้ บริษัท
จัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะ
ผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้ผอู้ ื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิม่ เติม
ความเสี่ย งจากความผั นผวนของราคาหลักทรั พย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น
ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อ
มูลค่าหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้
เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทน
มากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจาก
ดังกล่าว ซึ่งทําได้ดงั ต่อไปนี ้
 อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทัง้ นี ้ กองทุนเปิ ด
เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เพื่อการเลีย้ งชีพ มีการป้องกันความเสี่ยงโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนตาม
ความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) :
คํานวณจากมูลค่าที่ต่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ผี ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงมูลค่าการ
ซือ้ ขายทรัพย์สินและสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ทัง้ นี ้ กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซือ้ หรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลักสอดคล้องกับการซือ้ หรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผูล้ งทุน
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ข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund)
ชื่อ:

Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I)

วันเริ่มโครงการ:

31 มกราคม 2555

ประเภท:

กองทุนรวมตราสารทุน

อายุโครงการ:

ไม่กาํ หนด

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน: กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสําหรับผูท้ ่ีสามารถลงทุน
ในระยะยาวและยอมรับความผัน ผวนของมูลค่าเงิ นลงทุน ได้อย่างมี นัยสําคัญ โดยจะ
กระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมลู ค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชีย
และ/หรือแปซิฟิก
(ผู้ล งทุน สามารถอ่า นรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มได้ในหนัง สือ ชีช้ วนส่ วนข้อ มูล กองทุนรวมที่
www.kwiam.com)
ดัชนีเกณฑ์มาตรฐาน:

MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index

สกุลเงิน:

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)

ผู้จัดการกองทุน:

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

ผู้รับฝากทรัพย์สิน/ ผู้ปฏิบัตกิ ารด้าน
กองทุน/ นายทะเบียนกองทุน
ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน
ตัวแทนการโอนหน่วยลงทุน และ
ตัวแทนการชําระเงิน:

Citibank Europe plc. (Luxembourg Branch)

ผู้สอบบัญชีกองทุน:

PricewaterhouseCoopers Société Coopérative
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