
 

วนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ือง ขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี ้(MS-CORE EQ) ครัง้ที่ 1/2564 

เรียน ท่านผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัชีวิต แบบอินเวสเมนต์ ลิงค์ 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. รายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุ (เอกสารแนบ 1) 

  2. หนงัสอืแจ้งมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุครัง้ที่ 1/2564                  

     
 เนื่องด้วย บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ในฐานะบริษัทจดัการของกองทนุเปิด แมนไูลฟ์ 
สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี ้(MS-CORE EQ) มีความประสงค์ที่จะขอมติความเห็นชอบจากผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบอินเวสเมนต์ ลงิค์
ของบริษัท แมนไูลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ถือกองทนุดงักลา่ว ในวาระดงัต่อไปนี ้ 
 

วาระที่  1   พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขโครงการเพื่อปรับนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและ
การเปลี่ยนตัวชีว้ัดที่ใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุน (Benchmark) 

รายละเอียดเร่ืองที่ขอมติ  

เนื่องด้วยกองทุนเปิด แมนไูลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี ้ (MS-CORE EQ) ซึง่จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 21 มิถนุายน 2550  โดยมี
นโยบายการลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการฯ ว่า กองทนุจะเน้นลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที่อยู่ใน
ดชันี SET50 นัน้ ท าให้ในช่วงที่ผ่านมากองทนุจะต้องลงทนุในหุ้นที่อยู่ในกลุม่ดชันี SET50 โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ อย่างไรก็ดี จากภาวะการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจบุนัที่เปลี่ยนแปลงไป
ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองความสามารถในการท าก าไรและความสามารถในการรักษาระดบัการเติบโตระยะยาวหรือปัจจัย
เฉพาะตวัของหุ้นในกลุม่ดชันี SET50 ที่มีการกระจุกตวัในอุตสาหกรรมน า้มนัและการเงิน หรือในบางสถานการณ์อาจมีหุ้นที่อยู่
นอกเหนือดชันี SET50 ที่มีความน่าสนใจลงทนุมากกว่า 

 ปัจจุบัน ใหม่ 

นโยบายการ
ลงทุน 

เน้นลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ที่อยู่ในดชันี SET50 และอาจลงทนุในหุ้น
สามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที่อยู่
นอกดชันี SET50 ซึง่มีสดัสว่นการลงทนุโดยเฉลีย่ใน
รอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สนิ
สทุธิ  
 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรือ มีแนวโน้มที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจยัพืน้ฐานดี 
และ/หรือ มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง โดย
มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม  

ดัชนีชีว้ัด/
อ้างอิง
(Benchmark) 

ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(SET TRI) และ/หรือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 
(SET50 TRI) ขึน้อยู่กบัสภาวะการลงทนุในช่วงนัน้ 

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI)  สัดส่วน (%) : 100 

 
ด้วยเหตนุี ้ เพื่อโอกาสในการกระจายการลงทนุที่ดีกว่าและสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่ดีให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั จงึมีความประสงค์ที่จะขอแก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทนุ  



MS-CORE EQ โดยการปรับนโยบายการลงทนุดงักล่าวนี ้ จะท าให้ตวัชีว้ดัที่ใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุน 
(Benchmark) เปลีย่นเป็น ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) เพื่อให้สะท้อนถงึ
พอร์ตการลงทนุตามนโยบายการลงทนุที่แก้ไขใหม่ (ตามตารางสรุปด้านลา่ง) ทัง้นี ้ การเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุข้างต้นมิได้
ท าให้ความเสีย่งของกองทนุรวมเปลีย่นแปลงอย่างมีนยัส าคญั โดยระดบัความเสีย่งของการลงทนุ (risk spectrum) ยงัคงเป็นระดบั 
6 ตามเดิม อย่างไรก็ดี การแก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมจ าเป็นต้องได้รับมติเสยีงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนการ
ด าเนินการดงักลา่ว 

ความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
จากการที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจบุนัมีจ านวนของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถงึตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กว่า 800 บริษัท และมีความหลากหลายของหมวด
อตุสาหกรรมมากขึน้ รวมทัง้ในภาวะการลงทนุบางช่วงเวลา   หุ้นที่อยู่นอกเหนือดชันี SET50 อาจมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่
ดีกว่าหุ้นที่อยู่ในดชันี SET50 ดงันัน้ หากกองทนุสามารถกระจายการลงทนุไปยงัหุ้นของบริษัทอื่นๆ นอกเหนือจากบริษัทใหญ่ที่อยู่
ในกลุ่มดชันี SET50 มากขึน้จะท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุที่สงูขึน้และมีการกระจายความเสี่ยงที่
ดีขึน้ 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุแมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั จึงพิจารณาเห็นว่าการแก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทนุ 
MS-CORE EQ จะท าให้ผู้จดัการกองทนุมีความยืดหยุ่นในการบริหารจดัการกองทนุและปรับพอร์ตการลงทนุให้มีความเหมาะสม
ตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้มากขึน้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ส าหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบอินเวสเมนต์ ลิงค์ ของบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีถอืหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี ้(MS-CORE EQ) 

ท่านสามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมจากรายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ ในเอกสารที่แนบมา
ด้วย ในการพิจารณาเห็นชอบการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุ MS-CORE EQ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ
และดชันีชีว้ดัที่ใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุน (Benchmark) โปรดกรอกรายละเอียดและจดัสง่“หนงัสอืแจ้งมติของผู้
ถือหน่วยลงทนุครัง้ที่ 1/2564” ที่แนบมา ให้กบั บริษัท แมนไูลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ผ่านทาง 

1) โทรสาร (FAX) : 0-2056-9744 หรือ  
2) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (email) : TH_Customer_Care@manulife.com หรือ 
3) จดหมายตอบกลบั (ที่แนบมา)  

โดยวาระนีจ้ะต้องได้รับมติเสยีงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่สง่หนงัสอืแจ้งมติกลบัและมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องสง่หนังสอืแจ้งมติไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทัง้หมดและจะต้องมีจ านวนหน่วยลงทนุนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด จงึจะถือว่า
ครบองค์ ทัง้นี ้ หากในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นที่เกินกว่าหนึง่ในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  

การด าเนินการขอมติในครัง้นี ้บริษัทจะใช้ข้อมูลทางทะเบียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซ่ึงมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถอืหน่วย
ลงทุน ณ วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยก าหนดวันปิดรับหนังสือแจ้งมติในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ทัง้นี ้หากได้รับมติเสยีงข้าง
มาก การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายของโครงการจัดการกองทนุรวมดงักลา่วจะมีผลตัง้แต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 

อย่างไรก็ดี หากปรากฏว่าบริษัทได้รับมติตอบกลบัจากผู้ ถือหน่วยลงทนุครบตามจ านวนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุตามที่ขอมติไปก่อนวนัที่ 19 มีนาคม 2564 บริษัทขอสงวนสทิธิก าหนดวนัปิดรับมติเป็นวนัที่ปรากฏเหตุดงักลา่วแทน และจะ

mailto:TH_Customer_Care@manulife.com


ประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบหากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.manulife.co.th รวมถงึวนัที่จะมีผล
การเปลีย่นแปลงนโยบายของโครงการจดัการกองทนุรวมดงักล่าวให้ทราบอีกครัง้  

บริษัทขอขอบพระคณุท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสยัหรือต้องการสอบถาม
ข้อมลูเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลกูค้า 02-033-9000 กด 2 ในวนัและเวลาท าการ  
 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท แมนไูลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 



                                                                                                                                                                    เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อคิวตีิ ้(MS-CORE EQ) 

 ปัจจุบัน ใหม่ 

3.1 วัตถปุระสงค์ของ 
โครงการ 

เพื่อส่งเสริมและระดมเงินลงทุนระยะยาวจากผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาไป
ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ โดยค านึงถึง
ปัจจัยพืน้ฐาน และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
ตดัสนิใจลงทนุ เน้นลงทนุในหลกัทรัพย์ที่อยู่ในกลุม่ดชันี SET50 ทัง้นี ้กองทุนอาจ
รับจ านองอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลกัประกันการลงทุนได้ และ/หรือในกรณีที่
กองทุนรวมได้รับที่ ดินจากการช าระหนี ้หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจ
ด าเนินการจดัสรรที่ดินที่ได้รับโอนใบอนุญาตท าการจัดสรรที่ดินเพื่อประโยชน์ใน
การจ าหน่ายที่ดินดงักลา่วต่อไปด้วย 

เพื่อระดมเงินทนุระยะปานกลางถึงระยะยาวของผู้ลงทุนทั่วไป โดยกองทุนจะ
ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอนัเป็นหรือเก่ียวข้องกบัตราสารแห่งทุน ซึ่งจะ
เน้นลงทนุในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยที่มีปัจจยัพืน้ฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสงูเพื่อโอกาส
ในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทนุ 

3.9 ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง
(Benchmark) 

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และ/หรือ 
ดชันีผ้ลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) ขึน้อยู่กบัสภาวะการลงทนุในช่วงนัน้ 

ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)  

สดัสว่น (%) : 100 

3.11 รายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายการ
ลงทุนและลักษณะพิเศษ 

เน้นลงทุนในหุ้ นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี 
SET50 และอาจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที่
อยู่นอกดัชนี SET50 ซึ่งมีสดัส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ  

ส าหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกน าไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เพื่อ
ประโยชน์สูงสดุที่จะเกิดขึน้กับกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนจะไม่
ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) และตราสารหนีท้ี่มีการ
จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกบัตวัแปร (Structured Note) 

 

กองทนุมีนโยบายลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และ/หรือ มีแนวโน้มที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพืน้ฐานดี และ/หรือ มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทาง

ธุรกิจสงู โดยมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

ส าหรับการลงทนุในสว่นที่เหลอืจะถูกน าไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุที่จะเกิดขึน้กับกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนจะไม่
ลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนีท้ี่มี
การจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกบัตวัแปร (Structured Note) 

 



                                                                                                 เอกสารแนบ 2 
 

 

หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครัง้ท่ี 1/2564 
เพื่อแก้ไขนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อคิวตีิ ้(MS-CORE EQ) 

 

ข้าพเจ้า ...................................................................................................................................................... 
 
เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด แมนไูลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี ้(MS-CORE EQ) ณ วนัที่ 9 กมุภาพนัธ์ 2564 
โดยถือหน่วยลงทนุจ านวนทัง้สิน้ …………………………………………..หน่วย  
 
ข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบอินเวสเมนต์ลงิค์ได้รับและพิจารณาหนงัสอืขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุของบริษัทแมนูไลฟ์ 
ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ลงวนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2564 เร่ืองขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด แมนไูลฟ์ 
สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี ้(MS-CORE EQ) ครัง้ที่ 1/2564 อย่างถ่ีถ้วนแล้ว และขอแสดงมติ ดงันี ้
 

วาระที่ 1   พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขโครงการเพื่อปรับนโยบายการลงทุนของ
กองทุน รวมถงึวัตถุประสงค์ของโครงการและการเปลี่ยนตัวชีว้ัดที่ใช้
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุน (Benchmark) 

       เห็นด้วย 

         ไม่เห็นด้วย 

         งดออกเสียง 

หมายเหตุ: 
1. กรุณาใสเ่คร่ืองหมายใดๆ ในช่อง        ตามที่ท่านประสงค์จะลงมติ 
2. กรณีบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทนุในนามบุคคลธรรมดา กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชน (รับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 
3. กรณีบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทนุในนามนิติบคุคล กรุณาลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามและประทบัตรานิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ 

3.1  ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม (รับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 
3.2  หนงัสอืรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน (รับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 
3.3  หนงัสอืมอบอ านาจ (กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงจากที่ได้ให้ไว้กบัทางบริษัทก่อนหน้านี)้ (รับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 

4. กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีการลงมติและได้แจ้งมติกลบัมายงับริษัทมากกว่าหนึง่ช่องทาง บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะนบัคะแนน
เสยีงจากการแสดงมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยยดึถือจากช่องทางที่ได้รับจากท่านในล าดบัแรก 

 
 
 

        ลงช่ือ.................................................... 
                (................................................) 

                                                               ผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัชีวิต แบบอินเวสเมนต์ ลิงค์ 

กรุณาลงมติและส่งหนังสือแจ้งมติฉบับนี ้พร้อมเอกสารประกอบการลงมติกลับมายังบริษัท  

ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 
 
  ช่องทางในการสง่หนงัสอืแจ้งมติและเอกสารประกอบการลงมติกลบัมาที่บริษัท แมนไูลฟ์  ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
     1) โทรสาร (FAX) : 0-2056-9744 หรือ  
     2) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (email) : TH_Customer_Care@manulife.com หรือ  
     3) จดหมายตอบกลบั (ที่แนบมา)  

 

mailto:TH_Customer_Care@manulife.com

