วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง

ขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิตี ้ (MS-CORE EQ) ครั ้งที่ 1/2564

เรียน

ท่านผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบอินเวสเมนต์ ลิงค์

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. รายละเอียดของการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน (เอกสารแนบ 1)
2. หนังสือแจ้ งมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั ้งที่ 1/2564

เนื่องด้ วย บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์
สเตร็ งค์ คอร์ อิควิตี ้ (MS-CORE EQ) มีความประสงค์ที่จะขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบอินเวสเมนต์ ลิงค์
ของบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ถือกองทุนดังกล่าว ในวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณาเห็นชอบการแก้ ไขโครงการเพื่อปรั บนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการและ
การเปลี่ยนตัวชีว้ ัดที่ใช้ เปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุน (Benchmark)
รายละเอียดเรื่ องที่ขอมติ
เนื่องด้ วยกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี ้ (MS-CORE EQ) ซึง่ จัดตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2550 โดยมี
นโยบายการลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการฯ ว่า กองทุนจะเน้ นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ใน
ดัชนี SET50 นั ้น ทาให้ ในช่วงที่ผ่านมากองทุนจะต้ องลงทุนในหุ้นที่อยู่ในกลุม่ ดัชนี SET50 โดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์ สนิ สุทธิ อย่างไรก็ดี จากภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไป
ค่อนข้ างมาก ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องความสามารถในการทากาไรและความสามารถในการรักษาระดับการเติบโตระยะยาวหรือปั จจัย
เฉพาะตัวของหุ้นในกลุม่ ดัชนี SET50 ที่มีการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมน ้ามันและการเงิน หรือในบางสถานการณ์อาจมีห้ นุ ที่อยู่
นอกเหนือดัชนี SET50 ที่มีความน่าสนใจลงทุนมากกว่า
นโยบายการ
ลงทุน

ดัชนีชวี ้ ัด/
อ้ างอิง
(Benchmark)

ปั จจุบัน
เน้ นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET50 และอาจลงทุนในหุ้น
สามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่
นอกดัชนี SET50 ซึง่ มีสดั ส่วนการลงทุนโดยเฉลีย่ ใน
รอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิ

ใหม่
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
และ/หรื อ มีแนวโน้ มที่จะเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยที่มีปัจจัยพืน้ ฐานดี
และ/หรื อ มีแนวโน้ มการเติบโตทางธุรกิจสูง โดย
มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 80 ของมูลค่ าทรั พย์ สิน
สุทธิของกองทุนรวม
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
(SET TRI) และ/หรือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่ วน (%) : 100
(SET50 TRI) ขึ ้นอยู่กบั สภาวะการลงทุนในช่วงนั ้น

ด้ วยเหตุนี ้ เพื่อโอกาสในการกระจายการลงทุนที่ดีกว่าและสามารถสร้ างผลตอบแทนระยะยาวที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด จึงมีความประสงค์ที่จะขอแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทุน

MS-CORE EQ โดยการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวนี ้ จะทาให้ ตวั ชี ้วัดที่ใช้ เปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุน
(Benchmark) เปลีย่ นเป็ น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) เพื่อให้ สะท้ อนถึง
พอร์ ตการลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่แก้ ไขใหม่ (ตามตารางสรุ ปด้ านล่าง) ทั ้งนี ้ การเปลีย่ นแปลงนโยบายการลงทุนข้ างต้ นมิได้
ทาให้ ความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ โดยระดับความเสีย่ งของการลงทุน (risk spectrum) ยังคงเป็ นระดับ
6 ตามเดิม อย่างไรก็ดี การแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมจาเป็ นต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการ
ดาเนินการดังกล่าว
ความเห็นของบริ ษัทหลักทรั พย์ จดั การกองทุนแมนู ไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด
จากการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปั จจุบนั มีจานวนของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กว่า 800 บริษัท และมีความหลากหลายของหมวด
อุตสาหกรรมมากขึ ้น รวมทั ้งในภาวะการลงทุนบางช่วงเวลา หุ้นที่อยู่นอกเหนือดัชนี SET50 อาจมีโอกาสในการสร้ างผลตอบแทนที่
ดีกว่าหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET50 ดังนั ้น หากกองทุนสามารถกระจายการลงทุนไปยังหุ้นของบริษัทอื่นๆ นอกเหนือจากบริษัทใหญ่ที่อยู่
ในกลุ่มดัชนี SET50 มากขึ ้นจะทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สงู ขึ ้นและมีการกระจายความเสี่ยงที่
ดีขึ ้น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด จึงพิจารณาเห็นว่าการแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทุน
MS-CORE EQ จะทาให้ ผ้ จู ดั การกองทุนมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกองทุนและปรับพอร์ ตการลงทุนให้ มีความเหมาะสม
ตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้ มากขึ ้นอันจะเป็ นประโยชน์ ต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
สาหรั บผู้ถือกรมธรรม์ ประกันชีวิตแบบอินเวสเมนต์ ลิงค์ ของบริ ษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) ที่ถอื หน่ วยลงทุนในกองทุนเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิตี ้ (MS-CORE EQ)
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากรายละเอียดของการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ในเอกสารที่แนบมา
ด้ วย ในการพิจารณาเห็นชอบการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุน MS-CORE EQ ในเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
และดัชนีชี ้วัดที่ใช้ เปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุน (Benchmark) โปรดกรอกรายละเอียดและจัดส่ง“หนังสือแจ้ งมติของผู้
ถือหน่วยลงทุนครั ้งที่ 1/2564” ที่แนบมา ให้ กบั บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ผ่านทาง
1) โทรสาร (FAX) : 0-2056-9744 หรือ
2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) : TH_Customer_Care@manulife.com หรือ
3) จดหมายตอบกลับ (ที่แนบมา)
โดยวาระนี ้จะต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากของจานวนหน่วยลงทุนทั ้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สง่ หนังสือแจ้ งมติกลับและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั ้งนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องส่งหนังสือแจ้ งมติไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั ้งหมดและจะต้ องมีจานวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทั ้งหมด จึงจะถือว่า
ครบองค์ ทั ้งนี ้ หากในกรณีที่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด บริษัทจะไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันนั ้นในส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด
การดาเนินการขอมติในครัง้ นี ้ บริษัทจะใช้ ข้อมูลทางทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งมีช่ อื ปรากฏในทะเบียนผู้ ถอื หน่ วย
ลงทุน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกาหนดวันปิ ดรั บหนังสือแจ้ งมติในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ทั ้งนี ้ หากได้ รับมติเสียงข้ าง
มาก การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายของโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวจะมีผลตัง้ แต่ วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็ นต้ นไป
อย่างไรก็ดี หากปรากฏว่าบริษัทได้ รับมติตอบกลับจากผู้ถือหน่วยลงทุนครบตามจานวนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามที่ขอมติไปก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2564 บริษัทขอสงวนสิทธิกาหนดวันปิ ดรับมติเป็ นวันที่ปรากฏเหตุดงั กล่าวแทน และจะ

ประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.manulife.co.th รวมถึงวันที่จะมีผล
การเปลีย่ นแปลงนโยบายของโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวให้ ทราบอีกครั ้ง
บริษัทขอขอบพระคุณท่านที่ได้ มอบความไว้ วางใจให้ แก่บริษัทด้ วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้ องการสอบถาม
ข้ อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ ายบริ การลูกค้ า 02-033-9000 กด 2 ในวันและเวลาทาการ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดของการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี ้ (MS-CORE EQ)
ปั จจุบัน

ใหม่

3.1 วัตถุประสงค์ ของ
โครงการ

เพื่อส่งเสริ มและระดมเงินลงทุนระยะยาวจากผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาไป
ลงทุนในหลักทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นส่วนใหญ่ โดยคานึงถึง
ปั จ จั ย พื น้ ฐาน และแนวโน้ มการเติ บ โตของธุ รกิ จ เป็ นปั จจั ยที่ ส าคั ญในการ
ตัดสินใจลงทุน เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุม่ ดัชนี SET50 ทั ้งนี ้ กองทุนอาจ
รับจานองอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อเป็ นหลักประกันการลงทุนได้ และ/หรื อในกรณี ที่
กองทุ น รวมได้ รั บ ที่ ดิน จากการช าระหนี ้ หรื อ สิ ท ธิ เ รี ยกร้ อง กองทุน รวมอาจ
ดาเนินการจัดสรรที่ดินที่ได้ รับโอนใบอนุญาตทาการจัดสรรที่ดินเพื่อประโยชน์ ใน
การจาหน่ายที่ดินดังกล่าวต่อไปด้ วย

เพื่อระดมเงินทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวของผู้ลงทุน ทั่วไป โดยกองทุนจะ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อันเป็ นหรือเกี่ยวข้ องกับตราสารแห่งทุน ซึ่งจะ
เน้ นลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทยที่มีปัจจัยพื ้นฐานดี และ/หรื อมีแนวโน้ มการเติบโตทางธุรกิจ สูงเพื่อโอกาส
ในการสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผ้ ลู งทุน

3.9 ดัชนีชวี ้ ัด/อ้ างอิง
(Benchmark)

ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่งประเทศไทย (SET TRI) และ/หรื อ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ดัชนี ้ผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) ขึ ้นอยู่กบั สภาวะการลงทุนในช่วงนั ้น สัดส่วน (%) : 100

3.11 รายละเอียด
เน้ น ลงทุน ในหุ้น สามัญของบริ ษั ท จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์ ที่ อ ยู่ในดัช นี
เกี่ยวกับนโยบายการ
SET50 และอาจลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่
ลงทุนและลักษณะพิเศษ อยู่น อกดัชนี SET50 ซึ่งมี สดั ส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่ น้อยกว่ า
ร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรื อ มีแนวโน้ มที่จะเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื ้นฐานดี และ/หรื อ มีแนวโน้ มการเจริ ญเติบโตทาง
ธุรกิจสูง โดยมี net exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อ ย
สาหรั บการลงทุนในส่ว นที่เ หลือ จะถูกนาไปลงทุนในหรื อมีไ ว้ ซึ่ง หลักทรัพ ย์ หรื อ กว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ทรั พ ย์ สิน อื่ น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สาหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนาไปลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์ หรื อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรื อ เห็น ชอบให้ กองทุนลงทุน ได้ เพื่ อ ทรัพย์ สินอื่ น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
ประโยชน์ สูง สุดที่ จ ะเกิ ดขึน้ กับ กองทุน และผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน โดยกองทุนจะไม่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรื อเห็นชอบให้ กองทุนลงทุนได้ เพื่อ
ลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) และตราสารหนี ้ที่ มีการ ประโยชน์ สงู สุดที่จะเกิดขึ ้นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนจะไม่
จ่ายผลตอบแทนอ้ างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
ลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) และตราสารหนี ้ที่มี
การจ่ายผลตอบแทนอ้ างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

เอกสารแนบ 2
หนังสือแจ้ งมติของผู้ถือหน่ วยลงทุนครัง้ ที่ 1/2564
เพื่อแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี ้ (MS-CORE EQ)
ข้ าพเจ้ า ......................................................................................................................................................
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี ้ (MS-CORE EQ) ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
โดยถือหน่วยลงทุนจานวนทั ้งสิ ้น …………………………………………..หน่วย
ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบอินเวสเมนต์ ลงิ ค์ได้ รับและพิจารณาหนังสือขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของบริษัทแมนูไลฟ์
ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์
สเตร็ งค์ คอร์ อิควิตี ้ (MS-CORE EQ) ครั ้งที่ 1/2564 อย่างถี่ถ้วนแล้ ว และขอแสดงมติ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณาเห็นชอบการแก้ ไขโครงการเพื่อปรั บนโยบายการลงทุนของ
กองทุน รวมถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการและการเปลี่ยนตัวชีว้ ัดที่ใช้
เปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุน (Benchmark)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง

หมายเหตุ:
1. กรุณาใส่เครื่องหมายใดๆ ในช่อง ตามที่ท่านประสงค์จะลงมติ
2. กรณีบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในนามบุคคลธรรมดา กรุณาแนบสาเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนำถูกต้อง)
3. กรณีบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในนามนิติบคุ คล กรุ ณาลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรานิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบ
3.1 สาเนาบัตรประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม (รับรองสำเนำถูกต้อง)
3.2 หนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน (รับรองสำเนำถูกต้อง)
3.3 หนังสือมอบอานาจ (กรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงจากที่ได้ ให้ ไว้ กบั ทางบริษัทก่อนหน้ านี ้) (รับรองสำเนำถูกต้อง)
4. กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีการลงมติและได้ แจ้ งมติกลับมายังบริษัทมากกว่าหนึง่ ช่องทาง บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนับคะแนน
เสียงจากการแสดงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยยึดถือจากช่องทางที่ได้ รับจากท่านในลาดับแรก

ลงชื่อ....................................................
(................................................)
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบอินเวสเมนต์ ลิงค์
กรุ ณาลงมติและส่ งหนั งสือแจ้ งมติฉบับนี ้ พร้ อมเอกสารประกอบการลงมติกลับมายังบริ ษัท
ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564
ช่องทางในการส่งหนังสือแจ้ งมติและเอกสารประกอบการลงมติกลับมาที่บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
1) โทรสาร (FAX) : 0-2056-9744 หรือ
2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) : TH_Customer_Care@manulife.com หรือ
3) จดหมายตอบกลับ (ที่แนบมา)

