สงิ หาคม 2559
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE)
ข้อมูลเกีย
่ วก ับกองทุน
นโยบายการลงทุน:
เน ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund
ิ สุทธิ
(Class A) โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ประเภทกองทุน:
กองทุนรวมทีเ่ น ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
้ คืนหน่วยลงทุน
(feeder fund) ประเภทรับซือ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มน
ี โยบายการจ่ายปั นผล

AIMC Category Performance Report:
China Equity

ว ันทีจ
่ ดทะเบียน:
1 มิถน
ุ ายน 2550

มูลค่าโครงการ:
2,000 ล ้านบาท

อายุโครงการ:
ไม่กาหนด

่ งกองทุน:
ระด ับความเสีย
่ งสูง
ระดับ 6 : เสีย
่ ง:
ความเสีย

Market, Credit, Exchange Rate, Country&Politcal, Liquidity, Settlement and Derivative Risks
ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

Bloomberg Ticker:
MANSCVF:TB

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ิ ทัง้ หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการ
ิ ทัง้ หมดหักด ้วยมูลค่าหนีส
้ น
(% ของมูลค่าทรัพย์สน
จัดการ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค
่ านวณ)
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ:
ไม่เกิน 1.75% ต่อปี *
*(ค่าธรรมเนียมการจัดการทีก
่ องทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุนในปั จจุบน
ั นัน
้ จะถูกคืนบางส่วนให ้แก่
กองทุนเป็ นรายเดือน (โดยคืนเป็ นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ซึง่ เมือ
่ รวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ
ของบริษัทจัดการเองและกองทุนหลักแล ้วจะไม่เกินอัตราร ้อยละ 1.75 ต่อปี )

ค่าธรรมเนียมผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปั จจุบันเก็บ 0.04%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:
ไม่เกิน 0.10% ต่อปี (ปั จจุบันเก็บ 0.05%)
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)(*)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%
้ คืน:
ค่าธรรมเนียมการร ับซือ
กรณีลงทุนน ้อยกว่า 2 ปี : ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบ ัน: ยกเว้น)
กรณีลงทุน 2 ปี ขึน
้ ไป : ไม่เรียกเก็บ
่ น: ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการส ับเปลีย
(*) ปั จจุบันได ้รับการยกเว ้น

้ คืน และส ับเปลีย
การเสนอขาย ร ับซือ
่ นหน่วยลงทุน
การเสนอขาย:
้ คืน/
การร ับซือ
่ นหน่วยลงทุน:
ส ับเปลีย

ิ สุทธิของกองทุน (บาท)
มูลค่าทรัพย์สน

31/08/2559
MS-CHINA VALUE

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

859,438,551.69

11.9028

ผลตอบแทนของกองทุน (%)
MS-CHINA VALUE
เกณฑ์มาตรฐาน*
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ตัง้ แต่จด
ั ตัง้ กองทุน

8.26
9.36
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8.49

20.19
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-2.16
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57.87

หมายเหตุ: ข ้อมูล ณ วันที่ 26/08/2559
*FTSE All-Wld Greater China Index/ MSCI Zhong Hua Index ปรับด ้วยอัตราแลกเปลีย
่ นและแสดงข ้อมูลดังกล่าว
เป็ นข ้อมูลสกุลบาท
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได ้จัดทําขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ทีม
่ า : Morningstar

กราฟแสดงผลการดาเนินงานย้อนหล ัง (ข้อมูล ณ ว ันที่ 31 สิงหาคม 2559)
MS-CHINA VALUE
FTSE AW Greater China/ MSCI Zhong Hua Index**

้ ขายก่อนเวลา 10.00 น.
ทุกวันทาการซือ

้ ขายก่อนเวลา 10.00 น.
ทุกวันทาการซือ

้ /ขายคืน/สับเปลีย
(ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทาการซือ
่ นหน่วยลงทุนได ้ที่
www.manulife-asset.co.th )

**กองทุนได ้มีการเปลีย่ นกองทุนหลักจาก MGF-China Value Fund เป็ น MGF-Dragon Growth Fund ตัง้ แต่วน
ั ที่ 22 มีนาคม 2559
เป็ นต ้นไป จึงได ้เปลีย่ นดัชนีเกณฑ์มาตรฐานตามกองทุนหลักใหม่ คือ MSCI Zhong Hua Index

ข้อมูลกองทุนหล ัก MGF-Dragon Growth Fund (Class A)^
ว ัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน :
่ งกง และ /หรือตลาดหลักทรัพย์ GEM (Growth Enterprise Market) และ/หรือ
กองทุนมีวัตถุประสงค์ทจ
ี่ ะสร ้างมูลค่าเงินลงทุนให ้เติบโตโดยกระจายการลงทุนในบริษัททีจ
่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮอ
บริษัททีไ่ ม่ได ้จัดตัง้ หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดตลาดหลักทรัพย์หนึง่ ในฮ่องกง แต่อาจเป็ นบริษัททีจ
่ ัดตัง้ หรือจดทะเบียนในตลา ดหลักทรัพย์ใด ทีอ
่ ยูใ่ นเขตอานาจอืน
่ ก็ได ้ รวมถึงบริษัททีม
่ ี
ผลประโยชน์ทางธุรกิจทีส
่ าคัญในฮ่องกง และ/หรือได ้รับสัดส่วนของรายได ้ทีส
่ าคัญจากการดาเนินธุรกิจในฮ่องกง
อายุโครงการ: ไม่กาหนด
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ: 1.50% ต่อปี ของ NAV
Front-end Fee: ไม่ม ี
Back-end Fee: กรณีลงทุนน ้อยกว่า 2 ปี : ไม่เกิน 1% ของ NAV
(ได ้รับยกเว ้น)
้ คืนหน่วยลงทุน (ได ้รับยกเว ้น)
Switching Fee: 1% ของราคารับซือ
แหล่งข้อมูล: ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได ้ที่ www.manulife.com.hk
____________________________________
^กองทุน MS-CHINA VALUE ได ้มีการเปลีย่ นกองทุนหลักจาก MGF-China Value Fund เป็ น MGF-Dragon Growth Fund ตัง้ แต่วน
ั ที่ 22 มีนาคม 2559 เป็ นต ้นไป
Copyright@2016 บริษัท มอร์นงิ่ สตาร์ รีเสิรช
์ (ประเทศไทย) จํากัด
สงวนลิขสิทธิ ข ้อมูลทีป
่ ระกอบในเอกสารนี้ (1) เป็ นกรรมสิทธิข
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ี่ ะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต ้อง ครบถ ้วน และ
ความเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ทุกกรณีจากการนํ าข ้อมูลไปใช ้อ ้างอิง ผลการดําเนินงานในอดีตมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

่ ง ผู ้ลงทุนควรศึกษาข ้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสีย
่ ง ตลอดจนผลการดําเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนมีความเสีย
ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
่ งจากอัตราแลกเปลีย
การลงทุนในกองทุนรวมทีล
่ งทุนในต่างประเทศมีความเสีย
่ น ซึง่ อาจทําให ้ได ้รับเงินคืนสูงกว่าหรือตํา่ กว่าเงินลงทุนเริม
่ แรกได ้
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวต
ิ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 246-7666
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