ประกาศ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่ า แวลู เอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE)
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิเมอร์ จิง้ อีสเทอร์ น ยุโรป เอฟไอเอฟ (MS-EE EURO)
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM)
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษัท”) ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนเปิ ด
แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE), กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อิเมอร์ จิง้ อีสเทอร์ น ยุโรป
เอฟไอเอฟ (MS-EE EURO) และกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชีย น สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM) ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ให้ แก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อความสงวนสิทธิในกรณีที่กองทุนหลักอาจมีการแก้ ไข เปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติ มโครงการในกรณีที่ไม่มีนยั สาคัญ เพื่อบริ ษัท
จัด การจะได้ มี ค วามยื ด หยุ่นในการแก้ ไขให้ สอดคล้ อ งกับ กองทุนหลัก ได้ หากมี ก ารเปลี่ย นแปลงเพิ่ ม เติ ม ในอนาคต ดัง มี
รายละเอียดต่อไปนี ้
หัวข้ อ

เดิม

3. 11 ร า ย ล ะ เ อี ย ด
เกี่ ย วกับ นโยบายการ
ลง ทุ น แ ละ ลั ก ษ ณะ
พิเศษ

- ไม่มีข้อความสงวนสิทธิ -

ใหม่
ในกรณีท่ กี องทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่ง
บริ ษัทจั ดการเห็นว่ าไม่ มีนัย สาคัญ บริ ษัทจั ดการขอสงวน
สิ ท ธิ ท่ ี จะแก้ ไขเพิ่ มเติ ม โครงการให้ สอดคล้ องกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่ าได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหน่ วยลงทุ น แล้ ว และจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุ น
ทราบทางเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ

ทังนี
้ ้ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด โดยมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่
26 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป หากท่านมีข้อสงสัย หรื อต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อฝ่ ายการตลาด โทร. 0-22467650 กด 2 หรื อสามารถดูรายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนดังกล่าวได้ ที่ www.manulife-asset.co.th
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด
364/30 ชัน้ 6 อาคารแมนูไลฟ์เพลส ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2246-7650 โทรสาร 0-2642-6341
Email : MAMT_Marketing@manulife.com เว็บไซต์ : www.manulife-asset.co.th

ตารางเปรี ยบเทียบการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
1. กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE)
2. กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อิเมอร์ จิ ้ง อีสเทอร์ น ยุโรป เอฟไอเอฟ (MS-EE EURO)
3. กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM)
ส่ วนที่แก้ ไข
โครงการ

หัวข้ อ
3.11 รายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายการ
ลงทุนและลักษณะ
พิเศษ

ข้ อมูลเดิม
สรุ ปสาระสาคัญกองทุน Manulife Global Fund - …….ซึง่ เป็ น
กองทุนหลัก (Master Fund)
……………..

ข้ อมูลใหม่
สรุ ปสาระสาคัญกองทุน Manulife Global Fund - …….ซึง่ เป็ นกองทุนหลัก
(Master Fund)
……………..
ในกรณีท่ กี องทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการ
เห็ น ว่ าไม่ มี นั ย ส าคั ญ บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ท่ ี จะแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
โครงการให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่ าได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือ หน่ วยลงทุนแล้ ว และจะแจ้ งให้ ผ้ ู ถือ หน่ วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ
เพิ่มเติมข้ อความสงวนสิทธิใน
กรณีที่กองทุนหลักอาจมีการ
แก้ ไข เปลี่ยนแปลง หรื อ
เพิ่มเติมโครงการในกรณีที่ไม่มี
นัยสาคัญ เพื่อบริ ษัทจัดการจะ
ได้ มีความยืดหยุ่นในการแก้ ไข
ให้ สอดคล้ องกับกองทุนหลัก
ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมในอนาคต
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