แจ้ งการปรั บปรุ งข้ อมูลโครงการ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่ า แวลู เอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งการแก้ ไขปรับปรุ งข้ อมูลในส่วนของรายละเอียด
โครงการของกองทุนเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่ า แวลู เอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE) (“กองทุน”) เนื่องจากกองทุนหลัก (Master
Fund) ของกองทุนมีการแก้ ไขเพิ่มเติม หนังสือชี ้ชวนในหัวข้ อวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนเพื่อ ให้ เกิดความชัดเจนและมีความยืดหยุ่นใน
การลงทุนมากขึ ้น โดยมีข้อสรุ ป ดังนี ้
 ผลจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การลงทุน ของกองทุนหลัก โดยนอกเหนือจากบริ ษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกง
(รวมถึงผู้ออกตราสารที่เกี่ยวข้ องในประเทศจีน) กองทุนหลักอาจลงทุนอย่างมีนยั สาคัญในตราสารทุนและหลักทรัพย์
ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ที่อยู่ในเขตอานาจอื่นก็ได้ แต่มีผลประโยชน์
ทางธุรกิจที่สาคัญในประเทศจีน ดังนัน้ กองทุนจึงมีระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่เกี่ยวกับประเทศจีนเพิ่มขึ ้น
 จากพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีน ผู้จดั การกองทุนหลักมองว่าการที่กองทุนมีความยืดหยุ่นในการเพิ่มสัดส่วนการ
ลงทุนในตราสารทุนและหลักทรั พย์ ข องผู้อ อกตราสารทุนที่มีผลประโยชน์ ที่สาคัญทางธุรกิจในจี น อาจช่วยขยาย
โอกาสการลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว และ
 เพื่ อ การแก้ ไ ขที่ ชัดเจนมากขึน้ นโยบายการลงทุนของกองทุน หลัก จึง มี ก ารตัดข้ อ ความที่ เ กี่ ย วกับ การลงทุน ใน
หลักทรัพย์ของบริ ษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ณ ขณะใดขณะหนึ่งมากกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนหลักออกไป
ทังนี
้ ้ การแก้ ไขของกองทุนหลักดังทีก่ ล่าวมาข้ างต้ นได้ ผ่านความเห็นชอบทังจากหน่
้
วยงานกากับดูแลที่กองทุนหลักมีการซื ้อ-ขาย
(Hong Kong SFC) และหน่วยงานกากับดูแลที่กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตังในประเทศลั
้
กเซมเบิร์ก (CSSF) เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมิได้ มีการขอมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด นอกจากนี ้ (1) จะไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน รวมถึงระดับความเสี่ยงของกองทุน
หลัก (2) จะไม่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการดาเนินงานและ/หรื อกระบวนการในการบริ หารจัดการกองทุนหลักต่างๆ (3) จะไม่มีการ
ปรับขึ ้นของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรี ยกเก็บจากกองทุนหลักหรื อผู้ลงทุน และ (4) จะไม่ทาให้ เกิดการเสียสิทธิหรื อผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเดิมใน
กองทุนหลักอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ ต้ นทุนและ/หรื อค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุ งข้ างต้ นนัน้ กองทุนหลักจะเป็ นผู้รับภาระที่เกิดขึ ้นดังกล่าว
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเปรี ยบเทียบการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนได้ ตามตารางที่แนบมาข้ าง
ท้ ายนี ้ หากท่านมีข้อสงสัยหรื อต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อฝ่ ายการตลาด โทรศัพท์ 0-2246-7650 กด 2

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 www.manulife-asset.co.th

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิม
่ เติมโครงการจ ัดการกองทุนรวม (ปรับปรุงข ้อมูล)
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE)

หัวข้ อ

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการจัดการกองทุน
รวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะโครงการ
ประเภทและอัตราส่วน
ของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นที่
จะลงทุน

ข้ อมูลเดิม

3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ
(1)………………………………………….
สรุปสาระสาคัญกองทุน Manulife Global Fund – Dragon Growth Fund
(Class A) ซึง่ เป็ นกองทุนหลัก (Master Fund)
วัตถุประสงค์และ กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้ างมูลค่าเงินลงทุนให้ เติบโต
นโยบายการ
โดยพอร์ ตการลงทุนจะยึด หลักการกระจายการลงทุน
ลงทุน
อย่างน้ อยร้ อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสาร
ทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่จด
ทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฮ่อ งกง และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์ GEM (Growth Enterprise Market) และ/
หรื อ บริ ษั ท ที่ ไ ม่ ไ ด้ จั ด ตั ง้ หรื อ จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ใดตลาดหลักทรัพย์หนึ่งในฮ่องกง ซึ่งอาจเป็ น
บริษัทที่จดั ตังหรื
้ อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ที่
อยู่ในเขตอานาจอื่นก็ได้ แต่มีผลประโยชน์ ท างธุรกิจที่
ส าคัญ ในฮ่องกง และ/หรื อได้ รับ สัด ส่ว นของรายได้ ที่
สาคัญจากการด าเนิ นธุ รกิจในฮ่องกง โดยตราสารทุน
และหลัก ทรั พ ย์ ที่ อ้ า งอิ ง กับ ตราสารทุน นัน้ รวมถึ ง หุ้น
สามั ญ หุ้ นบุ ริ มสิ ท ธิ แ ละใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ น
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
กองทุนจะลงทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การ
ลงทุน ซึ่งอยู่ภายใต้ กฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ นี ้ อาจจะลงทุน ในประเทศใดประเทศหนึ่ งหรื อกลุ่ม
อุตสาหกรรม (sector) ใดกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งและใน
หลักทรั พ ย์ ข องผู้อ อกที่ มีข นาดมูล ค่า ตามราคาตลาด
เท่าใดก็ได้ โดยไม่จากัดสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
โดยอาจจะลงทุนในสกุลเงินใดก็ได้ นอกจากนี ้ กองทุน
อาจลงทุนมากกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ในหลักทรัพย์ของผู้ออกที่อยูใ่ นสาธารณรัฐประชาชนจีน
และฮ่องกง และหลักทรั พย์ ข องบริ ษั ท ที่ มี ข นาดกลาง
และขนาดเล็กด้ วยเช่นกัน
กองทุนอาจลงทุนตรงในหุ้นจีน A-Shares ที่จดทะเบียน

ข้ อมูลใหม่

หมายเหตุ

3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ
(1)………………………………………….
สรุปสาระสาคัญกองทุน Manulife Global Fund – Dragon Growth Fund (Class
A) ซึง่ เป็ นกองทุนหลัก (Master Fund)
วัตถุประสงค์และ กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้ างมูลค่าเงินลงทุนให้ เติบโตโดย
นโยบายการลงทุน พอร์ ตการลงทุนจะยึดหลักการกระจายการลงทุนอย่างน้ อย
ร้ อยละ 70 ของมูล ค่า ทรั พย์ สิน สุท ธิ ใ นตราสารทุน และ
หลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุน ของบริ ษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฮอ่ งกง และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ GEM
(Growth Enterprise Market) และ/หรื อบริ ษัทที่จดั ตังหรื
้ อ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ที่อยู่ในเขตอานาจอื่น
นอกเหนือจากฮ่องกง แต่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สาคัญ
ในฮ่องกง และ/หรื อได้ รับสัดส่วนของรายได้ ที่สาคัญจาก
การดาเนินธุรกิจในฮ่องกง และ/หรื อประเทศจีน โดยตรา
สารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนนันรวมถึ
้
งหุ้น
ส า มั ญ หุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ แ ล ะ ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ใ น
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

ปรับปรุงวัตถุประสงค์
และนโยบายการลงทุน
ของกองทุนหลักให้
เป็ นไปตามการแก้ ไข
หนังสือชี ้ชวนฉบับ
ล่าสุดของกองทุนหลัก
ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจาก
หน่วยงานกากับดูแล
ของกองทุนหลัก
เรียบร้ อยแล้ ว โดยปรับ
ให้ มีความชัดเจนและมี
ความยืดหยุน่ ในการ
ลงทุนมากขึ ้น

% สัดส่ วนพอร์ ต
การลงทุน
(Market Breakdown)
ข้ อมูล ณ 31 ส.ค. 61
China 72.28%
Hong Kong 25.97%
Cash 1.75%

กองทุนจะลงทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ การ
ลงทุนซึง่ อยูภ่ ายใต้ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้
อาจจะลงทุ น ในประเทศใดประเทศหนึ่ ง หรื อกลุ่ ม
อุตสาหกรรม (sector) ใดกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่ งและใน
หลักทรัพย์ของผู้ออกที่มีขนาดมูลค่าตามราคาตลาดเท่าใด
ก็ได้ โดยไม่จากัดสัดส่ว นของมูล ค่าทรัพย์สิน สุท ธิ ดังนั น้
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนมากกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ในหลักทรัพย์ของผู้ออกที่อยู่ในสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน และฮ่องกง และหลักทรัพย์ ของบริ ษั ท ที่ มี
ขนาดกลางและขนาดเล็กด้ วยเช่นกัน โดยอาจจะลงทุนใน
สกุลเงินใดก็ได้
กองทุนอาจลงทุนตรงในหุ้นจีน A-Shares ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (SSE) หรื อเสินเจิ ้นผ่านโครงการ
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ในตลาดหลักทรั พย์เซี่ยงไฮ้ (SSE) หรื อเสิน เจิน้ ผ่า น
โครงการเชื่ อ มโยงตลาดเซี่ ย งไฮ้ -ฮ่อ งกง (ShanghaiHong Kong Stock Connect) หรื อเสินเจิน้ -ฮ่องกง
(Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) (โดยรวม
เรี ยกว่า “Stock Connect”) โดยกองทุน จะลงทุน ใน
สัดส่วนไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในหุ้นจีน A-Shares
กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิในหน่วยลงทุน CIS อื่นก็ได้
ทังนี
้ ้ กองทุนจะไม่ลงทุนมากกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่า
ทรั พย์ สิน สุท ธิ ใ นหลัก ทรั พ ย์ ที่ ออกหรื อ รั บ ประกัน โดย
ภาครั ฐ ใดภาครั ฐ หนึ่ ง (รวมถึ ง รั ฐ บาลที่ เ กี่ ย วข้ อง
หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐบาลท้ องถิ่น) ซึ่งมีการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (เช่น ต่า
กว่าอันดับ Baa3 ของ Moody’s หรื อ BBB- ของ S&P
หรือ Fitch)

เชื่อมโยงตลาดเซี่ยงไฮ้ -ฮ่องกง (Shanghai-Hong Kong
Stock Connect) หรื อเสินเจิ ้น-ฮ่องกง (Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect) (โดยรวมเรี ย กว่า “Stock
Connect”) โดยกองทุน จะลงทุน ในสัด ส่วนไม่เกิ น 30%
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นจีน A-Shares
กองทุน อาจลงทุน ไม่เกิ น ร้ อยละ 10 ของมูล ค่า ทรั พย์ สิ น
สุทธิในหน่วยลงทุน CIS อื่นก็ได้
ทัง้ นี ้ กองทุน จะไม่ล งทุนมากกว่า ร้ อยละ 10 ของมูล ค่า
ทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ที่ออกหรือรับประกันโดยภาครัฐ
ใดภาครัฐหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาลที่เกี่ยวข้ อง หน่วยงานภาครัฐ
หรื อรัฐบาลท้ องถิ่น) ซึ่งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่า
กว่า ระดับ ที่ ส ามารถลงทุน ได้ (เช่น ต่ า กว่า อัน ดับ Baa3
ของ Moody’s หรือ BBB- ของ S&P หรือ Fitch)
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