ี น สมอลแคป อิควิต ี้ เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM)
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชย

ข ้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ข้อมูลเกีย
่ วก ับกองทุน
ว ันทีจ
่ ดทะเบียน:
31 มกราคม 2555

นโยบายการลงทุน:
เน ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share
ิ สุทธิของกองทุน
Class I) โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน

อายุโครงการ:
ไม่กาหนด

่ งกองทุน:
ระด ับความเสีย
่ งสูง
ระดับ 6 : เสีย

ประเภทกองทุน:
กองทุนรวมทีเ่ น ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund)
้ คืนหน่วยลงทุน
ประเภทรับซือ

่ ง:
ความเสีย

Market, Credit, Exchange Rate, Country&Politcal, Liquidity, Settlement and
Derivative Risks

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มน
ี โยบายการจ่ายปั นผล

ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

AIMC Category Performance Report:
Asia Pacific Ex Japan

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

Bloomberg Ticker:
MANASCE:TB

ิ สุทธิของกองทุน (บาท)
มูลค่าทรัพย์สน

31/10/2560

มูลค่าโครงการ:
8,600 ล ้านบาท

MS-ASIAN SM

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

1,916,282,826.64

ิ สุทธิ)
ส ัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทร ัพย์สน

17.3198

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตงแต่
ั้
ว ันทีจ
่ ัดตงกองทุ
ั้
น

เงินฝาก
ธนาคาร
2.08%

MS-ASIAN SM
MSCI AC Asia PC ex JP Small Cap Index

ิ และ
ทรัพย์สน
ิ อืน
หนีส
้ น
่
หน่วยลงทุน
-0.45%
กองทุน ASCID
พันธบัตร 94.05%
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
4.32%

้ คืน และสบเปลี
ั
การเสนอขาย ร ับซือ
ย
่ นหน่วยลงทุน
การเสนอขาย:
้ คืน/
การร ับซือ
ส ับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน:

้ ขายก่อนเวลา 10.00 น.
ทุกวันทาการซือ
้ ขายก่อนเวลา 10.00 น.
ทุกวันทาการซือ

้ /ขายคืน/สับเปลีย
(ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทาการซือ
่ นหน่วยลงทุนได ้ที่
www.manulife-asset.co.th )

ผลการดาเนินงานย้อนหล ังของกองทุน (%)
ตงแต่
ั้
ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

5 ปี 1

10 ปี 1

MS-ASIAN SM

17.93

6.00

7.52

11.44

1.68

7.86

เกณฑ์มาตรฐาน^

18.00

6.45

7.15

15.07

5.77

Standard Deviation
ของกองทุน

8.75

10.40

9.44

9.86

Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน

7.30

8.75

7.42

8.29

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้ 1

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

N/A

10.13

8.63

N/A

8.12

13.94

13.10

N/A

12.90

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ิ ทัง้ หมดหักด ้วยมูลค่าหนีส
ิ ทัง้ หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการ
(% ของมูลค่าทรัพย์สน
้ น
จัดการ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค
่ านวณ)
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ:
ไม่เกิน 1.87% ต่อปี (ค่าธรรมเนียมการจัดการทีก่ องทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุนในปั จจุบันนัน้ จะถูกคืน

12.72

11.42

N/A

11.45

หมายเหตุ: 1%ต่อปี

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทน
ิ (%) ต่อปี
ปี

MS-ASIAN SM

เกณฑ์มาตรฐาน^

Standard Deviation
ของกองทุน

Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน

2555*

27.35

10.04

13.39

13.30

2556

22.80

14.83

13.13

10.43

2557

-2.32

2.39

10.36

7.67

2558

3.69

5.53

17.84

16.69

2559

-6.74

-2.75

13.53

12.36

2560YTD**

17.93

18.00

8.75

7.30

*ผลการดาเนินงานตัง้ แต่วน
ั ทีจ
่ ดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนถึงวันทาการสุดท ้ายของปี ปฏิทน
ิ (31 ม.ค. - 31 ธ.ค. 55)
**แสดงผลการดาเนินงานตัง้ แต่ต ้นปี ถงึ วันที่ 31 ต.ค. 60
^MSCI AC Asia Pacific ex JP Small Cap Index เป็ นดัชนีทจ
ี่ ัดทาขึน
้ โดย Morgan Stanley Capital International Inc. เพือ
่ ใช ้ใน
การเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของการลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุม
่ ประเทศทีอ
่ ยูใ่ นภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว ้นประเทศญีป
่ น)
ุ่ ซึง่
ประกอบด ้วยกลุม
่ ประเทศพัฒนาแล ้ว ได ้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง นิวซีแลนด์และสิงคโปร์ และกลุม
่ ประเทศตลาดเกิดใหม่ ได ้แก่ จีน
อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ ไต ้หวันและไทย ปรับด ้วยอัตราแลกเปลีย
่ นและแสดงข ้อมูลดังกล่าวเป็ นสกุลบาท
การนาเสนอผลการดาเนินงานทีเ่ กิดขึน
้ จริงในช่วงเวลาตา่ กว่า 1 ปี ห ้ามแปลงเป็ นอัตราเฉลีย
่ ต่อปี (Annualized Return)
ทีม
่ า: Morningstar
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ด ้จัดทาขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บางส่วนให ้แก่กองทุนเป็ นรายเดือน (โดยคืนเป็ นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ซึง่ เมือ
่ รวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ
ของบริษัทจัดการเองและกองทุนหลักแล ้วจะไม่เกินอัตราร ้อยละ 1.87 ต่อปี )

ค่าธรรมเนียมผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปั จจุบันเก็บ 0.04%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:
ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (ปั จจุบันเก็บ 0.06%)
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)(*)
้ คืน: ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการขาย: ≤ 1.50%
ค่าธรรมเนียมการร ับซือ
่ น: ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการส ับเปลีย
(*) ปั จจุบันได ้รับการยกเว ้น

ข้อมูลกองทุนหล ัก
MGF-Asian Small Cap Equity Fund (Class I)
ว ัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:
กองทุนมีวัตถุประสงค์ทจ
ี่ ะสร ้างมูลค่าของเงินลงทุนให ้เติบโตในระยะยาว โดยยึด
หลักการกระจายการลงทุนในกลุม
่ หลักทรัพย์ของบริษัททีม
่ ม
ี ล
ู ค่าตลาดขนาดเล็กใน
ภูมภ
ิ าคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก สินทรัพย์สว่ นทีเ่ หลือของกองทุนอาจจะลงทุนใน
ใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ ้นกู ้แปลงสภาพ (convertible bonds) ซึง่ ออกโดยบริษัทใน
กลุม
่ ดังกล่าว
อายุโครงการ: ไม่กาหนด
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ: ไม่เกิน 1.10% ของ NAV
Front-end Fee: ไม่ม ี
Back-end Fee: ไม่ม ี
้ คืนหน่วยลงทุน
Switching Fee: ไม่เกิน 1% ของราคารับซือ
แหล่งข้อมูล: ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได ้ที่ www.manulife.com.hk

Copyright@2016 บริษัท มอร์นงิ่ สตาร์ รีเสิรช
์ (ประเทศไทย) จํากัด
สงวนลิขสิทธิ ข ้อมูลทีป
่ ระกอบในเอกสารนี้ (1) เป็ นกรรมสิทธิข
์ องบริษัทมอร์นงิ่ สตาร์ และ/หรือ ผู ้ให ้บริการข ้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการทําซํ้า หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต ้อง ครบถ ้วน และความ
เสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ทุกกรณีจากการนํ าข ้อมูลไปใช ้อ ้างอิง ผลการดําเนินงานในอดีตมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

่ ง ผู ้ลงทุนควรศึกษาข ้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสีย
่ ง ตลอดจนผลการดําเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนมีความเสีย
ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
่ งจากอัตราแลกเปลีย
การลงทุนในกองทุนรวมทีล
่ งทุนในต่างประเทศมีความเสีย
่ น ซึง่ อาจทําให ้ได ้รับเงินคืนสูงกว่าหรือตํา่ กว่าเงินลงทุนเริม
่ แรกได ้
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวต
ิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 246-7666
www.manulife.co.th

