ประกาศการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ โกลบอล แอสเซ็ท อโลเคชั่น เอฟไอเอฟ
(MS-GAA)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษัท”) ใคร่ ขอแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุน เปิ ด แมนูไ ลฟ์ สเตร็ งค์ โกลบอล แอสเซ็ท อโลเคชั่น เอฟไอเอฟ (MS-GAA) ซึ่ง ได้ รับ ความเห็น ชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ เมื่อ วัน ที่ 4 เมษายน 2559 ให้ แ ก้ ไ ขเพิ่ม เติม โครงการจัดการในเรื่ อ ง
การซื ้อหน่วยลงทุน ควบกรมธรรม์ ป ระกันชี วิต ดังมีรายละเอี ยดต่อ ไปนี ้
หัวข้ อ
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

เดิม

แก้ ไขเป็ น

บริษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินค่าขาย
คื น หน่ ว ยลงทุ น ให้ แก่ ตั ว แทนของผู้ ถื อ
กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ควบหน่ ว ยลงทุ น
ภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันที่บริ ษัท
จัดการได้ รับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจาก
บริษัทประกันชีวิต ซึง่ เป็ นวันที่คาสัง่ ขายคืน
หน่ว ยลงทุน มีผล โดยบริ ษั ทประกันชี วิตมี
หน้ าที่ต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือกรมธรรม์ภายใน 5 วันทาการนับ
ถัดจากวันที่คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมีผล

บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ ารั บซือ้ คืนหน่ วย
ลงทุนให้ แก่ บริ ษัทประกันชีวิตภายใน 5 วัน
ท าการนั บ ตั ้ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ท าการที่
คานวรราคารั บซื อ้ คืนหน่ วยลงทุน มูลค่ า
หน่ วยลงทุ น และราคาหน่ วยลงทุ น โดย
บริษัทประกันชีวิตมีหน้ าที่ต้องชาระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับจากบริ ษัทจัดการให้ แก่
ผู้ ลงทุ น ที่ ซื อ้ ประกั น ชี วิ ต ควบหน่ ว ยลงทุ น
ภายใน 5 วันทาการนั บตัง้ แต่ วันถัดจากวัน
ท าการที่ ค านวรราคารั บซื ้อ คื น หน่ วย
ลงทุน มู ล ค่ าหน่ วยลงทุ น และราคาหน่ วย
ลงทุน

ทั ้งนี ้ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ ใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยให้ มีผลตั ้งแต่วันที่
4 เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป
หากท่ า นมีข้ อ สงสัยหรื อ ต้ อ งการสอบถามข้ อ มูลเพิ่ ม เติ ม กรุ ณาติ ดต่ อ ฝ่ ายการตลาด โทร. 0-2246-7650 กด 2 หรื อ
สามารถดูรายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนดังกล่าวได้ ที่ www.manulife-asset.co.th

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2559
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด

บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด
ชั ้น 6 อาคารแมนูไลฟ์เพลส 364/30 ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2246-7650 โทรสาร 0-2642-6341
Email : MAMT_Marketing@manulife.com www.manulife-asset.co.th

ตารางเปรี ยบเทียบการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อย่ อโครงการ : MS-GAA ครั ง้ ที่ : 1
หัวข้ อ

ข้ อมูลเดิม

20. ข้ อกาหนด 20.6 การซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
อื่น ๆ
………………………………………………………….
20.6.3 การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
(1) ผู้ถือ หน่ว ยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ป ระกันชี วิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคื น
หน่ ว ยลงทุน ของกองทุนในรู ป แบบกรมธรรม์ ประกั น ชีวิ ต ควบหน่ ว ยลงทุน ผ่ า น
บริษัทประกันชีวิต ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืน
หน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วย
ลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนได้ รับจากบริ ษัท
ประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้ องอยู่ภายใต้ กรอบระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ ในโครงการ และคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริ ษัทประกันชีวิตได้ ส่ ง
คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริ ษัทจัดการแล้ ว โดยบริ ษัทประกันชีวิต
อาจต้ องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจน
ครบถ้ วนก่อนส่งคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ป ระสงค์ จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
โดยใช้ แบบฟอร์ มของบริษัทประกันชีวิต ตามจานวนขัน้ ต่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
แบบฟอร์ มหรือกรมธรรม์
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ตวั แทนของผู้
ถื อ กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิต ควบหน่ ว ยลงทุน (หมายถึ ง บริ ษั ท ประกั น ชีวิ ต ที่ อ อก
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน) ภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันที่บริ ษัท
จัดการได้ รับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต ซึ่งเป็ นวันที่คาสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนมีผล โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้ าที่ต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือกรมธรรม์ภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันที่คาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนมีผล ซึ่งวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทประกันชีวิต
ก าหนดไว้ ใ นกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ควบหน่ ว ยลงทุ น ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้ อมูลใหม่

หมายเหตุ

20.6 การซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
……………………………………………………
20.6.3 การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน ในรู ปแบบกรมธรรม์ป ระกันชี วิตควบหน่วยลงทุนผ่า น
บริษัทประกันชีวิต ทังนี
้ ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขันต
้ ่าในการขายคืน
หน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วย
ลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
ประกั น ชีวิ ต และ/หรื อ เอกสารประกอบการขายที่ ผ้ ถู ื อ หน่ ว ยลงทุน ได้ รั บจาก
บริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้ องอยู่ภายใต้ กรอบระยะเวลาที่
กาหนดไว้ ในโครงการ และคาสั่งขายคืน หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริ ษัทประกั น
ชีวิตได้ ส่งคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริ ษัทจัดการแล้ ว โดยบริ ษัท
ประกั นชีวิต อาจต้ องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชี วิตควบ
หน่วยลงทุนจนครบถ้ วนก่อนส่งคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
โดยใช้ แบบฟอร์ มของบริ ษัทประกันชีวิต ตามจานวนขัน้ ต่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในแบบฟอร์ มหรือกรมธรรม์
ทัง้ นี ้ ภายใต้ หลั ก เกณฑ์ เงื่อนไข และวิ ธี ก ารที่ก าหนดไว้ ในโครงการ
บริ ษัทจัดการจะชาระเงินค่ ารั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนให้ แก่ บริ ษัทประกันชีวิต
ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่ วันถัดจากวันทาการที่คานวณราคารั บซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาหน่ วยลงทุน ทัง้ นี ้ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรั พย์ โดยบริ ษัทประกันชีวิตมีหน้ าที่ต้องชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วย
ลงทุนที่ได้ รับจากบริ ษัทจัดการให้ แก่ ผ้ ูลงทุนที่ซือ้ ประกันชีวิตควบหน่ วย
ลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่ วันถัดจากวันทาการที่คานวณราคารั บ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุน มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาหน่ วยลงทุน โดยมีวิธีการ
ชาระเงิน ค่ า ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ ง จะเป็ นไปตามที่บ ริ ษั ท ประกั น ชีวิ ต
กาหนดไว้ ในกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุน

ปรับปรุงข้ อความการรับ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใต้ กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit
Link) เพื่อให้ เป็ นไปตามที่
กาหนดในเรื่องของการขอ
ผ่อนผันการคานวณ NAV
ของกองทุน

