ข้ อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุปข้ อมูลสำคัญ
บริษัทหลักทรั พย์ จัดกำรกองทุนรวม แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
กำรเข้ ำร่ วมกำรต่ อต้ำนทุจริต : ได้ รับกำรรั บรอง CAC

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อเมริกัน โกรท เอฟไอเอฟ
Manulife Strength-American Growth FIF
(MS-AMERICAN)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?

คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่ วนของประเภททรั พย์ สินที่ลงทุน
ค่ ำธรรมเนียม

ผลกำรดำเนินงำน
ข้ อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบำยกำรลงทุน
 กองทุนเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ Manulife Global Fund – American Growth Fund (Share

Class I) (กองทุนหลัก) ซึง่ มีสดั ส่วนการลงทุนเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
 กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนในอเมริ กาเหนือซึ่งจะเน้ นลงทุนในบริ ษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นหลักและอาจลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าขนาดเล็กและขนาดกลางด้ วยเช่นกัน

คุณสำมำรถศึกษำข้ อมูลของกองทุนหลักได้ จำก http://www.manulifeglobalfund.com/Fund-Information
 กลยุทธ์ กำรลงทุน
 กองทุนมุ่งหวังให้ ผลการดาเนินงานเคลือ่ นไหวตามกองทุนหลัก (passive management)
 กองทุนหลักมีกลยุทธ์ ในการบริหารแบบเชิงรุก (active management)

กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสีย่ งจากการลงทุนในต่างประเทศได้ โดยสามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนเป็ นอย่าง
มาก รวมถึงความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์ สนิ ประเภทหุ้นในต่างประเทศ
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้นหรื อลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ ลงทุน
และทาให้ ขาดทุนได้
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ทัว่ ไป

กองทุนรวมนีไ้ ม่ เหมำะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ

ทำอย่ ำงไรหำกยังไม่ เข้ ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้
 อ่ ำนหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ ำลงทุนหำกไม่ เข้ำใจลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
 เนื่องจากกองทุน นี ้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่า งประเทศ ซึ่งกองทุนหลักลงทุน ในตราสารทุนของบริ ษัทที่อยู่ใ น
ประเทศสหรัฐอเมริ กา จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมหรื อข้ อจากัดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนได้
 โดยปกติกองทุนจะไม่ใช้ เ ครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนนาเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึ่งอาจทาให้ ผ้ ลู งทุนขาดทุนหรื อ
ได้ รับผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรื อได้ รับเงิ นต้ นคื นต่ากว่าเงิน ลงทุน เริ่ มแรกได้ ทั ้งนี ้ ในอนาคตกองทุนอาจใช้ เครื่ องมื อ
ป้องกันความเสีย่ งดังกล่าวโดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสาหรับการทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดย
ทาให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นได้
 เนื่องจากกองทุนนี ้ลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสีย่ งที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ ที่ไม่
ปกติ ทาให้ กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ ามาในประเทศ ซึง่ อาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนตามปกติ
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับชาระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนดหรื ออาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามที่มีคาสัง่ ไว้
 กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้ วย
 บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที ่จ ะปฏิ เ สธหรื อ ระงับ การสัง่ ซื ้อ การจัด สรร และ/หรื อ การโอนหน่ว ยลงทุน ไม่ว ่า ทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลอเมริ กัน (US Person)

แผนภำพแสดงตำแหน่ งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปั จจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk)
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน (SD)

< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%
สูง

ต่ ำ

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง FX

ทัง้ หมด/ เกือบทัง้ หมด

บำงส่ วน

ดุลยพินิจ

ไม่ ป้องกัน
สูง

ต่ ำ

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (high issuer concentration risk)
High Issuer
Concentration Risk

<= 10%
ต่ ำ

10-20%

20-55%

50-80%

> 80%
สูง
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สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
% ของ NAV

ชื่อทรัพย์ สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก : MS-AMERICAN
ชื่อทรั พย์ สิน

% ของ NAV

1 หน่วยลงทุนกองทุน MGF-American Growth Fund (Class I)

95.90

2 เงินฝากธนาคาร
3 ทรัพย์ สนิ และหนี ้สินอื่น

4.73
-0.63

หมำยเหตุ : เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทังนี
้ ้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.manulife-asset.co.th

ชื่อทรัพย์ สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก : MGF-American Growth Fund
ชื่อทรั พย์ สิน

% ของ NAV

UnitedHealth Group Incorporated

7.53

Merck & Co. Inc.

7.51

Novartis AG Sponsored ADR

6.33

AstraZeneca PLC
Eli Lilly and Company

5.97
5.86

หมำยเหตุ : เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทังนี
้ ้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.manulife-asset.co.th
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ค่ ำธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้ รับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่ ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)
สูงสุดไม่เกิน 3.2100
3.1941

3.50
3.00

ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริ ง
% ต่ อปี ของ NAV

2.50

2.00

สูงสุดไม่เกิน 1.8725
1.8725

1.50

1.2119

1.00
0.50
0.00
การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 0.0642
0.0455

สูงสุดไม่เกิน 0.1070
0.0642

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

นายทะเบียน

ค่าใช้ จา่ ยอื่น

รวมค่าใช้ จา่ ย

หมำยเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดแล้ ว

ค่ ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ำซือ้ ขำย)
รำยกำร
ค่ ำธรรมเนียมกำรขำย
 กรณีซื ้อหน่วยลงทุน (กองทุนเพียงอย่างเดียว)
 กรณีซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)
ค่ ำธรรมเนียมกำรรั บซือ้ คืน
 กรณีซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว
 กรณีซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)
ค่ ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ ำ
ค่ ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก
ค่ ำธรรมเนียมกำรโอนหน่ วย
ค่ ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
ค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริ ง

1.50%
ไม่มี

1.50%
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ
ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ
ตามที่จ่ายจริง

ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ
ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ
ตามที่จ่ายจริง

หมำยเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดแล้ ว
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ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริ ง
% ต่ อปี ของ NAV

ค่ ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยของกองทุนหลัก
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

1.23

สูงสุดไม่เกิน 1.10

0.23
การจัดการ

รวมค่าใช้ จ่าย

หมำยเหตุ :
(1) กองทุน Manulife Global Fund-American Growth Fund (Share Class I) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้ แก่ กองทุนเปิ ด
แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อเมริกัน โกรท เอฟไอเอฟ ในอัตราร้ อยละ 0.87 ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน หลัก โดยเก็ บเข้ าเป็ นทรัพย์ สินของ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อเมริกัน โกรท เอฟไอเอฟ ทัง้ นี ้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ ตามการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ ามี)
(2) ค่าใช้ จ่ายรวม (Ongoing Charges) ในอัตราร้ อยละ 1.23 คานวณจากรอบปี บญ
ั ชี ณ 31 ธ.ค. 60 ทัง้ นี ้ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวที่เกิ ดขึน้ จริ ง
อาจเปลี่ยนแปลงได้ ในแต่ละปี

ค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่ วยของกองทุนหลัก (% ของมูลค่ ำหน่ วยลงทุน)
ค่ ำธรรมเนียมกำรขำย
ค่ ำธรรมเนียมกำรรั บซือ้ คืน
ค่ ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยน

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริ ง

ไม่มี
ไม่มี
1.00% ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี
ไม่มี
1.00% ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้ อนหลังตำมปี ปฏิทนิ
50.00%

42.25%
38.66%

% ต่อปี ของ NAV

40.00%

MS-AMERICAN
Benchmark

30.00%
20.00%

13.84% 12.94%
11.39%
10.88%
10.90%
6.94%
6.10%
6.04%

10.00%
0.00%

-1.72% -1.80%

-10.00%

-4.48%

-20.00%
2555

2556

2557

2558

2559

-16.89%
2561

2560

ตัวชี ้วัดที่ใช้ เปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุน ได้ แก่ S&P500 Total Return Index ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ชีว้ ัดของกองทุนหลักในสกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
หมายเหตุ: ผลการดาเนินงานย้ อนหลังของปี 2555 เริ่มตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
นถึงวันทาการสุดท้ ายของปี ปฏิทิน

2. ผลขำดทุนสูงสุดที่เกิดขึน้ จริง 5 ปี (Maximum Drawdown) คือ -19.52%
3. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 16.88% ต่ อปี
4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ US Equity
5. ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังแบบปั กหมุด
กองทุน

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile 1 ปี

Percentile 3 ปี

Percentile 5 ปี

Percentile 10 ปี Percentile YTD ตัง้ แต่ จัดตัง้

MS-AMERICAN

-16.72

95th

-16.78

95th

-16.89

95th

-2.21

95th

2.46

95th

N/A

N/A

-16.89

7.19

เกณฑ์มาตรฐาน

-12.93

5th

-8.45

5th

-4.48

25th

5.67

50th

8.30

25th

N/A

N/A

-4.48

12.53

ความผันผวนของกองทุน

22.15

25th

17.26

50th

16.88

75th

13.88

95th

13.66

95th

N/A

N/A

16.88

13.34

ความผันผวนของตัวชี ้วัด

23.58

75th

17.48

75th

16.75

75th

13.10

75th

13.43

95th

N/A

N/A

16.75

13.24

หมำยเหตุ : เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทังนี
้ ้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.manulife-asset.co.th

ที่มาของข้ อมูลในข้ อ 1, 2, 3 และ 5 : Morningstar
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6. ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนหลัก
ผลการดาเนินงานย้ อนหลังตามปี ปฏิทิน*
Fund /Benchmark (USD)

2018

2017

2016

2015

2014

American Growth Fund

-15.06

20.32

7.93

5.52

8.64

S&P500 TR Index

-4.38

21.83

11.96

1.38

13.69

YTD

1 yr.

3 yr.

5 yr.

Since Launch
(16/10/2012)

American Growth Fund

-15.06

-15.06

10.31

26.45

66.20

S&P500 TR Index

-4.38

-4.38

30.42

50.33

96.13

ผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด *
Fund /Benchmark (USD)

*แสดงผลการดาเนินงานย้ อนหลังในรูปสกุลเงินของกองทุนหลัก
ที่มา: Morningstar ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ข้ อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

16 ตุลาคม 2555

อำยุโครงกำร

ไม่กาหนดอายุโครงการ

ซือ้ และขำยคืนหน่ วยลงทุน

วันทำกำรซือ้ :
มูลค่ ำขัน้ ต่ ำของกำรสั่งซือ้ ครั ง้ แรก :
มูลค่ ำขัน้ ต่ ำของกำรสั่งซือ้ ครั ง้ ถัดไป :

ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตั ้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึง 15.30 น.
10,000 บำท
ไม่ กำหนด

ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตั ้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึง 15.30 น.
มูลค่ ำขัน้ ต่ ำของกำรขำยคืน :
ไม่ กำหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ต่ ำ :
ไม่ กำหนด
ภายใน 5 วันทาการ ถัดจากวันที่คานวณมูลค่าหน่วย
ระยะเวลำกำรรั บเงินค่ ำขำยคืน:
ลงทุน (T+5)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์ สนิ รายวันได้ ที่
วันทำกำรขำยคืน:

 เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.manulife-asset.co.th
รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุน

อัตรำส่ วนหมุนเวียนกำรลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรั บซือ้ คืน

ชื่อ - นำมสกุล

ขอบเขตหน้ ำที่

วันที่เริ่ มบริ หำรกองทุน

นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร

ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน

16 ตุลาคม 2555

นายวสุ สุทธิพงษ์ ชยั

ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้

16 ตุลาคม 2555

รำยชื่อ
 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
(เฉพาะลูกค้ าไพรเวทแบงค์เท่านั ้น) 

โทรศัพท์
(66) 2663-6000

 ธนาคารกรุงไทย จากัด (ลูกค้ า Precious)
 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

(66) 2111-1111
(66) 2305-9000

 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

(66) 2658-8888

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

(66) 2635-1718

 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด 
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)

(66) 2638-5500
(66) 2659-7000
(66) 2680-5033-4
(66) 2680 1000

 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

(66) 2658-6300

(66) 2888-8811
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ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรั บซือ้ คืน

 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

(66) 2659-3456
(66) 2618-1111
(66) 2670-8649

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด
 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน)

(66) 2658-9500
(66) 2660-6677
(66) 2660-6688
(66) 2862-9999

 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน
เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั่ จากัด

ติดต่ อสอบถำมรั บหนังสือชีช้ วน
ร้ องเรี ยน

ธุรกรรมที่อำจก่ อให้ เกิดควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์

(66) 2648-1111
(66) 2103-8804

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด

(66) 2861-5508

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด 

(66) 2026-5100

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับแต่งตั ้งจากบริษัทจัดการ
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ ที่
www.manulife-asset.co.th
บริ ษัทหลักทรั พย์ จดั กำรกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1788 ชั ้น 18 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2844-0123 โทรสาร: 0-2056-9747
Website: www.manulife-asset.co.th Email: mamt_marketing@manulife.com
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ ที่
www.manulife-asset.co.th

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั ้งไม่ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้ รับอนุมตั ิจดั ตั ้ง และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความ
ถูกต้ อ งของข้ อมูลในหนังสือชี ช้ วนของกองทุน รวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่ว ยลงทุนที่เสนอขายนั ้น ทั ้งนี ้ บริ ษั ท
จัดการกองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะ
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
ควำมเสี่ ยงจำกควำมผั น ผวนของรำคำหลักทรั พย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลค่า ของหลักทรั พย์ ที่ กองทุน รวมลงทุนจะ
เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นหรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั ้งในและต่างประเทศ เป็ นต้ น
ซึง่ พิจารณาได้ จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจาก
การเปลีย่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์ สงู
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อ
มูลค่าหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้
เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ ผลตอบแทน
มากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนั ้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริ ห ารความเสี่ยงจาก
ดังกล่าว ซึง่ ทาได้ ดงั ต่อไปนี ้
 อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้ จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั ้งนี ้ กองทุนเปิ ด
แมนูไ ลฟ์ สเตร็ ง ค์ อเมริ กัน โกรท เอฟไอเอฟ มี ก ารป้ องกันความเสี่ยงโดยขึน้ อยู่กับ ดุลยพิ นิ จ ของผู้จัดการกองทุน ตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
อัตรำส่ วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) :
คานวณจากมูลค่ าที่ต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่ าการซื ้อทรัพย์ สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์ สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้ วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบถึงมูลค่าการ
ซื ้อขายทรัพย์สนิ และสะท้ อนกลยุทธ์ การลงทุนของกองทุน ทั ้งนี ้ กรณีกองทุน Feeder Fund บริ ษัทจัดการจะซื ้อหรื อไถ่ถอนหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลักสอดคล้ องกับการซื ้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน
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ข้ อมูลกองทุนหลัก (Master Fund)
ชื่อ :

Manulife Global Fund- American Growth Fund (Share Class I)

วันเริ่ มโครงกำร:

16 ตุลาคม 2555

ประเภท:

กองทุนรวมตราสารทุน

อำยุโครงกำร:

ไม่กาหนด

วัตถุประสงค์ และนโยบำยกำรลงทุน:

 กองทุนมีเป้าหมายที่จ ะสร้ างมูลค่าเงินลงทุนให้ เติบโตจากการลงทุนในตราสารทุนใน
อเมริกาเหนือซึง่ จะเน้ นลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นหลัก
 พอร์ ตการลงทุนจะประกอบด้ วยหลักทรัพย์ ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างระมัดระวังซึ่งเน้ น
บริษัทจดทะเบียนที่มีมลู ค่าตลาดขนาดใหญ่เป็ นหลัก และอาจลงทุนในบริ ษั ทที่มีมูลค่า
ขนาดกลางและขนาดเล็กด้ วยเช่นกัน
(ผู้ลงทุน สามารถอ่ า นรายละเอี ยดเพิ่ ม เติ ม ได้ ใ นหนัง สือ ชี ช้ วนส่ ว นข้ อ มูลกองทุน รวมที่
www.manulife-asset.co.th)

ดัชนีเกณฑ์ มำตรฐำน

S&P500 Index

สกุลเงิน

ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา (USD)

ผู้จดั กำรกองทุน:

Manulife Asset Management (US) LLC

ผู้รับฝำกทรั พย์ สิน/ ผู้ปฏิบัติกำรด้ ำน Citibank Europe plc. (Luxembourg Branch)
กองทุน/ นำยทะเบียนกองทุน ตัวแทน
จดทะเบียนหน่ วยลงทุน ตัวแทนกำร
โอนหน่ วยลงทุน และตัวแทนกำร
ชำระเงิน:
ผู้สอบบัญชีกองทุน:

PricewaterhouseCoopers Société Coopérative
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