คำเตือนที่สำคัญ
 กองทุนเปิ ด แมนูไ ลฟ์ เอเชี ย แปซิฟิ ก พร็ อพเพอร์ ตี ้ รี ท (MN-APREIT) มี นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่ นที่มี นโยบายลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัว่ ไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลาย
อุตสาหกรรม ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้ วย
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ ตี ้ รี ท (MN-APREIT) อาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) บางส่วน โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินจิ ของผู้จดั การกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ อาจ
มีต้นทุนสาหรับการทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทาให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิม่ ขึ ้นได้
 โปรดทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ซึง่ อาจทาให้ ได้ รับเงินคืนสูงกว่าหรื อต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ ตี ้ รี ท
Manulife Asia Pacific Property REIT Fund (MN-APREIT)

โอกำสกระจำยกำรลงทุนใน REIT และ
ธุรกิจอสังหำริมทรั พย์ คุณภำพในเอเชียแปซิฟิก

ควำมเคลื่อนไหวด้ำนรำคำของสินทรั พย์
ที่มีควำมสัมพันธ์ ต่ำเทียบกับสินทรั พย์ อ่ ืน

โอกำสรั บรำยได้ สม่ ำเสมอเป็ นรำยไตรมำส
จำกกำรขำยคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัต*ิ

* กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ ตี ้ รี ท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (MN-APREIT-R) มุ่งหวังให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีรายได้ รับสม่าเสมอเป็ นรายไตรมาส
ดังนัน้ การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจึงอาจมาจากผลตอบแทนและ/หรื อเงินต้ นเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชนิดนี ้ได้ รับรายได้ สม่าเสมอ แม้ กองทุนจะมีกาไรหรื อขาดทุนก็ตาม

ควำมน่ ำสนใจของตลำดอสังหำริ มทรัพย์ ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก
 REIT มีกำรกระจำยกำรลงทุนในอสังหำริ มทรั พย์ ท่ ห
ี ลำกหลำย

 REIT ที่มีคุณภำพจะมีโอกำสสำมำรถสร้ ำงผลตอบแทนที่ดี

ทำให้ มีโอกำสได้ รับประโยชน์ จำกภำวะเศรษฐกิจที่แตกต่ ำงกัน
 REIT มีอัตรำเงินปั นผลในระดับที่น่ำสนใจ

จำกกระแสเงินสดรั บและกำรปรั บขึน้ ของรำคำอสังหำริ มทรั พย์
 REIT มีควำมสัมพันธ์ ของรำคำที่ต่ ำ

เทียบกับสินทรั พย์ ประเภทอื่น เช่ น หุ้น หรื อ ตรำสำรหนี ้

ควำมน่ ำสนใจของ REIT
แนวโน้ มกำรเติบโตอย่ ำงต่ อเนื่อง
สำนักงำน
ตลาดสานักงานในภูมิภาคฯ มีเสถียรภาพขึ ้น โดยตลาดสานักงาน
ในออสเตรเลียยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั ้งในส่วนของอัตรา
การเช่าและการปรับขึ ้นค่าเช่า

อัตรำเงินปั นผลอยู่ในระดับที่น่ำสนใจ
เมื่อเทียบกับตลำดสำคัญอื่น
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ค้ ำปลีก
ร้ า นค้ า ประเภทอาหารและเครื่ อ งดื่ ม เป็ นปั จ จัยสนับ สนุน ที่สาคัญ
โดยมีพื ้นที่ค้าปลีกใหม่ลดลงจากปี ที่แล้ ว และอัตราค่าเช่าปรับสูงขึ ้น
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อุตสำหกรรมและขนส่ ง
บริ ษั ทประเภท E-commerce และบริ ษั ทขนส่งประเภท Third Party
Logistic ยังคงเป็ นปั จจัยสนับสนุนหลัก โดยมีการปรับขึ ้นของอัตราค่าเช่า

0.0
Singapore Malaysia Hong Kong Australia
Dividend Yield (%) - LHS

US

Japan

Price-to-Book (x) - RHS

Singapore -TSE ST REIT Index
Malaysia - Estimated Yield of Malaysia REITs
Hong Kong - HSREIT Index (Hang Seng REIT index)
Australia - AS52PROP Index (S&P/ASX300 AREIT index)
US - MSCI US REIT Index
Japan -TSEREIT Index (Tokyo Stock Exchange REIT index)
ที่มา: Bloomberg ข้ อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560

มีผลตอบแทนที่น่ำพอใจ แม้ ในภำวะอัตรำดอกเบีย้ ปรับขึน้ ในอดีตที่ผ่ำนมำ
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Asia Pacific ex Japan Equities = MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index.

ผลการดาเนินงานในรู ปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ (USD) โดยปรับฐานดัชนีเป็ น 100 เริ่มวันที่ 2 กันยายน 2545
ที่มา: Bloomberg ข้ อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
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ควำมน่ ำสนใจของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ ตี ้ รีท (MN-APREIT)
บริ หำรโดย Manulife Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งมีทีมผู้ เชี่ยวชำญ
ทำงด้ ำนกำรบริ หำร กำรลงทุ น ใน REIT ในตลำดแถบภู มิ ภ ำคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก
โดยบริ ห ารกองทุน Manulife Investment Asia-Pacific REIT Fund ที่ สามารถสร้ า งผล
การดาเนินงานย้ อนหลังที่ดี และได้ รับการจัดอันดับในระดับ 5 ดาว ประเภท Malaysia Fund
Property - Indirect Asia จากสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถื อมอร์ นิ่ง สตาร์ (ข้ อมูล
ณ 31 ตุลาคม 2560) และรางวัล LIPPER FUND AWARDS 2017 ประเภท Best Equity
Real Estate Holdings
yearsย แปซิฟิก พร็ อพเพอร์ ตี ้ รี ท (MN-APREIT)
ควำมน่ ำSector
สนใจของกองทุ
นเปิ ด Asia
แมนูPacific
ไลฟ์3เอเชี

กำรกระจำยกำรลงทุนใน REIT ต่ ำงประเทศที่มีคุณภำพและมีควำมหลำกหลำยของลักษณะธุรกิจ ในตลำดเอเชียแปซิ ฟิก
ซึ่งมีแนวโน้ มกำรเติบโตต่ อเนื่อง
ลักษณะธุรกิจและทวีปที่ลงทุน
สำนักงำน

ค้ ำปลีก

กำรแพทย์

อุตสำหกรรมและขนส่ ง

อุทยำนธุรกิจและวิทยำศำสตร์

ข้ อมูลกองทุน
ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุนรวม
อำยุโครงกำร
จำนวนเงินทุนโครงกำร
นโยบำยกำรลงทุน

ระดับควำมเสี่ยง
ผู้รับมอบหมำยงำนด้ ำนกำรจัดกำรลงทุน
ในต่ ำงประเทศ (Outsource)

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ ตี ้ รี ท
Manulife Asia Pacific Property REIT Fund (MN-APREIT)
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่เน้ นลงทุนในกลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ
ไม่กาหนดอายุโครงการ
5,000 ล้ านบาท
เน้ นลงทุนใน ทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรั พย์ ท่ จี ดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Foreign REIT) และ/
หรื อ ทรัสต์หรือการจัดตังในรู
้ ปบริษัทหรื อรู ปแบบอื่นใดตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรื อ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรื อ กองทุนรวม/กองทุนรวมอีทีเอฟที่เน้ นลงทุนในตราสารที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือกิจการที่ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ จดทะเบียนซื ้อขายหรืออยูร่ ะหว่างการเปิ ดเสนอขายครั ้งแรก (IPO) ในตลำดหลักทรั พย์
แถบภูมภิ ำคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหน่วยของกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน (Infrastructure Fund) และ/หรื อหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ระดับ 8 : เสี่ยงสูงมาก
(ด้ วยนโยบายการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงในกลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund))
Manulife Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.

ลักษณะพิเศษของกองทุน
กำรแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Multi-Classes)

2 ชนิดหน่วยลงทุน ได้ แก่
1. MN-APREIT-A: ชนิดสะสมมูลค่า (การซื ้อ -ขายคืนแบบปกติ)
2. MN-APREIT-R: ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (การ Auto Redemption เป็ นรายไตรมาส)
ซึง่ ในปี แรกคาดว่าอัตราการจ่ายเงินคื นอัตโนมัติเป้าหมายประมาณ 4% ต่อปี *

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกกองทุน (อัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิม่ )
(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั ้งหมดหักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทั ้งหมด เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่ ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
ไม่เกิน 1.61% ต่อปี (รวมค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ)
ค่ ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลกองทุน
ค่ ำธรรมเนียมนำยทะเบียน
ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (ปั จจุบนั เรี ยกเก็บ 0.075%)
ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกผู้ลงทุน (อัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิม่ )
ค่ ำธรรมเนียมกำรขำย
ค่ ำธรรมเนียมกำรรั บซือ้ คืน
ค่ ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยน

1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ช่วงเสนอขายครัง้ แรก 1.00%)
ไม่มี
ไม่มี

กำรเสนอขำยและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
มูลค่ ำเงินลงทุนขัน้ ต่ำครั ้งแรก
มูลค่ ำเงินลงทุนขัน้ ต่ำครั ้งถัดไป
กำรเสนอขำยหน่ วยลงทุน
กำรรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ระยะเวลำกำรรั บเงินค่ ำขำยคืนหน่ วยลงทุน

10,000 บาท
ไม่กาหนด
ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ภายใน 15.30 น.)**
ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ภายใน 15.30 น.)**
ภายใน 5 วันทาการ นับถัดจากวันที่ทารายการ (T+5)
(สาหรับ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงศรี อยุธยา ธ.ทหารไทย และ ธ.กรุงไทย ลูกค้ าสามารถใช้ เงินได้ ในวันที่ T+5
วันทาการ** นอกเหนือจากธนาคารดังกล่าว ลูกค้ าสามารถใช้ เงินได้ในวันที่ T+6 วันทาการ** หลังเวลาเคลียร์ริ่งของแต่ละธนาคาร)

* อัตราการจ่ายเงินคืนอัตโนมัติเป้าหมาย 4% ต่อปี โดยอัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้ มราคาและอัตราการจ่ายเงินปั นผลของสินทรัพย์ ที่ลงทุนในแต่ละปี
ทังนี
้ ้ การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตอิ าจมาจากผลตอบแทน และ/หรื อเงินต้ น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชนิดนี ้ได้ รับรายได้ สม่าเสมอ แม้ กองทุนจะมีกาไรหรื อขาดทุนก็ตาม
** ตามตารางวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนหรื อบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.manulife-asset.co.th
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ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ ำใจลักษณะสินค้ ำ เงื่อนไขผลตอบแทน และควำมเสี่ยง ก่ อนตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี ้ ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของ
กองทุนรวม มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
เอกสารฉบับนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อเผยแพร่ทวั่ ไป โดยจัดทาขึ ้นจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้ อมูล บริษัทจัดการมิอาจรับรอง
ความถูกต้ องความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของข้ อมูลทั ้งหมด
รวมถึงข้ อมูลในเอกสารนี ้อาจมีการประมาณการหรือคาดการณ์ ลว่ งหน้ า
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต หรือความคาดหมายอื่นๆ ซึง่ เป็ นข้ อมูลปั จจุบนั ณ วันที่ ที่ระบุไว้ เท่านั ้น โดยมิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันว่าเหตุการณ์ต่างๆ
ดังกล่าวจะเกิดขึ ้นและ/หรืออาจจะแตกต่างจากที่กล่าวไว้ ในที่นี ้อย่างมีนยั สาคัญในอนาคต โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นแปลงข้ อมูล
ทั ้งหมดโดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ ตี ้ รีท (MN-APREIT) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่มีนโยบายลงทุนเฉพาะเจาะจง
ในกลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัว่ ไปที่มี
การกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั ้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้ วย
เนื่องจากกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ ตี ้ รีท (MN-APREIT) มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือ กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จดั ตั ้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (Foreign REIT) ที่จดทะเบียนซื ้อขาย
ในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั ้น จึงมีความเสี่ยงของกลุม่ ประเทศที่กองทุนไปลงทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือ
ข้ อจากัดอื่นๆ ของประเทศที่กองทุนได้ ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ ตี ้ รีท (MN-APREIT) อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) บางส่วน โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ อาจมีต้นทุนสาหรับการทาธุรกรรมป้องกันความเสีย่ ง โดยทาให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง
จากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นได้ นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio
Management) ในบางขณะได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดและสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนั ้น
รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น แนวโน้ ม ราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลีย่ น เป็ นต้ น ทั ้งนี ้ กองทุนจึงอาจมีความเสีย่ ง
มากกว่ากองทุนทั่วไปซึง่ เหมาะกับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสีย่ งสูงได้
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ ตี ้ รีท (MN-APREIT) เป็ นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้ แก่ ชนิดสะสมมูลค่า
และชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั ้งนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี ้ได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด
การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนมิได้ ทาให้ ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุนทรัพย์สนิ
ทั ้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคานวณมูลค่าทรัพย์ สนิ ของกองทุนแต่ละชนิด
เนื่องจากหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (MN-APREIT-R) มุ่งหวังให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
มีรายได้ สม่าเสมอ ดังนั ้น การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจงึ อาจมาจากผลตอบแทนและ/หรือเงินต้ น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชนิดนี ้ได้ รับรายได้
สม่าเสมอ แม้ กองทุนจะมีกาไรหรือขาดทุนก็ตาม
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสญ
ั ชาติอเมริ กนั หรือผู้มีถิ่นฐาน
อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น
ซึง่ จัดตั ้งขึ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั ้งในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรือรับข้ อมูลหรือส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรือผู้จดั การ ผู้ดแู ลผลประโยชน์หรือทรัพย์ สนิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์ สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ 1-4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อมสาหรับผู้ล งทุน
ที่มีลกั ษณะดังที่กล่าวมาข้ างต้ น

สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมและขอรับหนังสือชี ้ชวนในวันและเวลาเสนอขายได้ ที่ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด ชัน้ 6 อาคารแมนูไลฟ์ เพลส 364/30 ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
โทร. 0-2246-7650 กด 2 www.manulife-asset.co.th

