กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิต ี้ เอฟไอเอฟ
(MS-INDIA)

ประจาเดือน เมษายน 2559
ผลตอบแทนของกองทุน* (%)
่ กองทุน/
ชือ
เกณฑ์มาตรฐาน
MS-INDIA-A

ข้อมูลเกีย
่ วก ับกองทุน
ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่ น ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ทีม
่ น
ี โยบายการลงทุน
ในตราสารแห่งทุน โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได ้แก่
1) ชนิดสะสมมูลค่า และ 2) ชนิดจ่ายเงินปั นผล

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

ตงแต่
ั้
ตน
้ ปี

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้

1.91

-4.72

0.62

N/A

-3.84

-7.82

MS-INDIA-D

1.91

-4.72

0.62

N/A

-3.84

-7.82

เกณฑ์มาตรฐาน**

2.85

-6.21

-2.28

N/A

-5.01

-9.97

หมายเหตุ

* ข ้อมูล ณ วันที่ 29/04/2559

** MSCI India 10/40 Index เป็ นดัชนีทจ
ี่ ัดทาโดย Morgan Stanley Capital International Inc. ปรับด ้วยอัตรา
แลกเปลีย
่ นและแสดงข ้อมูลดังกล่าวเป็ นสกุลบาท
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อายุโครงการ

ไม่กาหนด

ว ันทีจ
่ ดทะเบียน

9 เมษายน 2558

มูลค่าโครงการ

1,600 ล ้านบาท

กราฟแสดงผลการดาเนินงานย้อนหล ัง ***

นโยบายการลงทุน

กองทุนเน ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว คือ Manulife Global Fund-India Equity Fund (Share
Class I2) โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่า
ิ สุทธิของกองทุน
ทรัพย์สน

ชนิดสะสมมูลค่า (MS-INDIA-A)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ทีม
่ า : Morningstar เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได ้จัดทาขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

MS-INDIA-A
MSCI India 10/40 Index

ชนิดสะสมมูลค่า (MS-INDIA-A): ไม่จา่ ยปั นผล
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (MS-INDIA-D): จ่าย

่ ง
ความเสีย

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

่ งกองทุน
ระด ับความเสีย

่ งสูง
ระดับ 6 : เสีย

ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน (ทงั้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
ิ ทัง้ หมดหักด ้วยมูลค่าหนีส
ิ ทัง้ หมด เว ้นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ผู ้ดูแลผลประโยชน์
(% ของมูลค่าทรัพย์สน
้ น
และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ

ไม่เกิน 1.75% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์

ขัน
้ ตา่ 0.07% ต่อปี โดยมีขน
ั ้ ตา่ 25,000 บาทต่อเดือน*

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกิน 0.10% ต่อปี (ปั จจุบันเก็บ 0.06%)

ค่าใช้จา
่ ยส่งเสริมการขาย

ตามทีจ
่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน 1% ของ NAV

ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-INDIA-D)

MS-INDIA-D
MSCI India 10/40 Index

้ วนส่วนรายละเอียดโครงการ
*ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์เพิม
่ เติมได ้จากหนั งสือชีช

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (ทงั้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน) (*)
(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกิน 1.50%

้ คืน
ค่าธรรมเนียมการร ับซือ

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการส ับเปลีย
่ น

ไม่ม ี

(*) ปัจจุบ ันได้ร ับการยกเว้น

้ คืน และส ับเปลีย
การเสนอขาย ร ับซือ
่ นหน่วยลงทุน

29/04/2559

การเสนอขาย:

้ ขายก่อนเวลา 10.00 น.
ทุกวันทาการซือ

MS-INDIA-A

255,538,996.42

9.2178

้ คืน/ส ับเปลีย
การร ับซือ
่ นหน่วยลงทุน:

้ ขายก่อนเวลา 10.00 น.
ทุกวันทาการซือ

MS-INDIA-D

69,331,732.05

9.2179

หมายเหตุ

ิ สุทธิของกองทุน (บาท)
มูลค่าทรัพย์สน

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

*** ข ้อมูล ณ วันที่ 29/04/2559

ข้อมูลกองทุนหล ัก MGF - India Equity Fund (Share Class I2)
ว ัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักส่วนใหญ่จะประกอบด ้วยการลงทุนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับตราสารทุน และตราสารทุนของบริษัทซึง่ ครอบคลุมกลุม
่ อุตสาหกรรม (Sector) ต่างๆ ของเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย ซึง่ เป็ นตราสารทุนทีจ
่ ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทงั ้ ในอินเดียหรือตลาดหลักทรัพย์อน
ื่ ๆ
อายุโครงการ

ไม่กาหนด

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จา
่ ย
ิ สุทธิ)
เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ

ไม่เกิน 0.90% ของ NAV*

ิ ของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิต ี้ เอฟไอเอฟ ทัง้ นี้ การคืน
* หมายเหตุ : กองทุนหลักจะคืน rebate ให ้แก่กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิต ี้ เอฟไอเอฟ ในอัตรา 0.42% ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก โดยเก็บเข ้าเป็ นทรัพย์สน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลีย
่ นได ้ตามการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ ้ามี)

ค่าธรรมเนียมผลการดาเนินงาน

ไม่ม ี

เรียกเก็บจากผู ้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

้ หน่วยลงทุน (ปั จจุบันยกเว ้น)
ไม่เกิน 5% ของราคาซือ

้ คืน
ค่าธรรมเนียมการรับซือ

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน

้ คืนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 1% ของราคารับซือ

หมายเหตุ:

ข ้อมูลเพิม
่ เติม ดูรายละเอียดของกองทุนหลักที่ www.manulife.com.hk

บริษ ัท แมนูไลฟ์ ประก ันชีวต
ิ (ประเทศไทย) จาก ัด (มหาชน) 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 246-7666
www.manulife.co.th
่ ง ผูล
่ ง ตลอดจนผลการดาเนินงานของกองทุนก่อนต ัดสินใจลงทุน
การลงทุนมีความเสีย
้ งทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสีย
ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิง่ ยืนย ันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
่ งจากอ ัตราแลกเปลีย
การลงทุนในกองทุนรวมทีล
่ งทุนในต่างประเทศมีความเสีย
่ น ซึง่ อาจทาให้ได้ร ับเงินคืนสูงกว่าหรือตา
่ กว่าเงินลงทุนเริม
่ แรกได้

