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 คอร์ หุ้นระยะยำว
Manulife Strength-Core Long-term Equity Fund
(MS-CORE LTF)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสีย่ งต่างประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่ วนของประเภททรั พย์ สินที่ลงทุน
ค่ ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน

ข้ อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ กำรฝำกเงิน
1

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบำยกำรลงทุน
 กองทุนเน้ นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือหุ้นซึง่ ผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้ างอิงกับผลตอบแทนของหุ้น

หรื อกลุ่มหุ้นของบริ ษั ทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ที่อยู่ใ นดัชนี SET50 และ/หรื อที่อ ยู่นอกดัช นี SET50 ซึ่งมีสัดส่วนการ
ลงทุนโดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
 สาหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนาไปลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรือเห็นชอบให้ กองทุนลงทุนได้

 กลยุทธ์ กำรลงทุน
 มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลือ่ นไหวสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (active management)

กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้นหรื อลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุน
และทาให้ ขาดทุนได้
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ทัว่ ไป

กองทุนรวมนีไ้ ม่ เหมำะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ
 ผู้ลงทุนที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนในส่วนนี ้ภายในระยะเวลา 7 ปี (กรณีลงทุนตั ้งแต่ปีภาษี 2559 เป็ นต้ นไป ต้ องถือครอง
หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 ปี ปฏิทิน)

ทำอย่ ำงไรหำกยังไม่ เข้ ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้
 อ่ ำนหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ ำลงทุนหำกไม่ เข้ำใจลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
 ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกัน
 ผู้ถอื หน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะไม่ได้ รับสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี หากไม่ปฏิ บัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้ องคืน
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เคยได้ รับภายในกาหนดเวลา มิฉะนั ้นจะต้ องชาระเงินเพิ่มและเบี ้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว รวมทั ้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ ที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนดหรื ออาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามที่มีคาสัง่ ไว้
 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

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

< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%
สูง

ต่ ำ

กลุม่ หุ้นที่เน้ นลงทุน

general

Large cap

Mid/small

sector

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
เงินฝากธนาคาร
ิ อืน
และทรัพย์สน
่
12.69
หุ ้นกลุม
่ อืน
่ ๆ
25.79

พลังงานและ
สาธารณูปโภค
22.40

ธนาคาร
15.37

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
่ สาร
การสือ
ขนส่งและ พาณิชย์
6.70
9.17
โลจิสติกส์
7.88

ชื่อทรัพย์ สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรั พย์ สิน

% ของ NAV

1

บมจ. ปตท.

9.64

2
3
4
5

บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

6.37
5.88
5.38
4.62

หมำยเหตุ : เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 28 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 2.9960

ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริ ง
% ต่ อปี ของ NAV

3.00
2.50
2.00
1.50

สูงสุดไม่เกิน 1.6050

1.5095

1.3391

สูงสุดไม่เกิน 1.0700

1.00
0.50

สูงสุดไม่เกิน 0.0642 สูงสุดไม่เกิน 0.10700
0.0536
0.0643

0.00
การจัดการ

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

นายทะเบียน

0.0525
ค่าใช้ จา่ ยอื่น

รวมค่าใช้ จา่ ย

หมำยเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดแล้ ว

ค่ ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ำซือ้ ขำย)
รำยกำร
ค่ ำธรรมเนียมกำรขำย

ค่ ำธรรมเนียมกำรรั บซือ้ คืน

ค่ ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ภายในบริษัทจัดการ
ระหว่างบริษัทจัดการ
- สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
- สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่ ำธรรมเนียมกำรโอนหน่ วย
ค่ ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิใน
หน่ วยลงทุน
ค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริ ง

ไม่เกิน 0.25%
- กรณีขายคืนหน่วยลงทุน
ก่อนครบกาหนดตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
ไม่ เกิน 0.25%
- กรณีขายคืนหน่วยลงทุน
หลังครบกาหนดตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
ไม่ เก็บค่ ำธรรมเนียม

ยกเว้ นไม่เรียกเก็บ

ไม่มี

ไม่มี

ปั จจุบนั ยกเว้ น
ไม่เรียกเก็บ

ไม่มี
ไม่มี
200 บาท ต่อ 1 รายการ
200 บาท ต่อ 1 รายการ
(เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง
(เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง
ณ วันที่แจ้ งความประสงค์)
ณ วันที่แจ้ งความประสงค์)
ไม่อนุญาตให้ โอนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ

ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

หมำยเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดแล้ ว
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้ อนหลังตำมปี ปฏิทนิ
100.00%
MS-CORE LTF

% ต่อปี ของ NAV

80.00% 76.43%72.15%

SET50 TRI

60.00%
39.92%

40.00%

44.76%
36.30% 35.85%
22.61%
21.52%
19.49%
16.56%

21.60% 17.00%

20.00%
1.66%

0.00%

3.75%

2.37%
-3.54%

2552

2553

2554

2555

2556

-6.92%-5.23%

-8.43%

-20.00%

-16.04%
2558
2559

2557

2560

2561

ตัวชี ้วัดที่ใช้ เปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุน ได้ แก่ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)

2. ผลขำดทุนสูงสุดที่เกิดขึน้ จริง 5 ปี (Maximum Drawdown) คือ -13.23%
3. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 12.29% ต่ อปี
4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity Large Cap
*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.manulife-asset.co.th

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-CORE LTF

-10.42

50th

-3.03

75th

-6.92

25th

9.05

25th

7.63

5th

17.60

5th

-6.92

11.04

SET50 TR Index

-9.50

50th

0.53

25th

-5.23

5th

12.20

5th

6.77

25th

16.74

25th

-5.23

9.53

ความผันผวนของกองทุน

13.91

50th

13.14

50th

12.29

75th

11.94

95th

12.85

95th

18.34

95th

12.29

21.14

ความผันผวนของตัวชี ้วัด

15.55

95th

14.64

95th

13.57

95th

13.22

95th

14.00

95th

18.69

95th

13.57

21.59

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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ข้ อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

วันที่จดทะเบียน

21 มิถนุ ายน 2550

อำยุโครงกำร

ไม่กาหนดอายุโครงการ

ซือ้ และขำยคืนหน่ วยลงทุน

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

ทุกวันทาการ ตั ้งแต่เวลาเริ่มทาการถึง 15.30 น.
10,000 บำท
ไม่ กำหนด

วันทำกำรขำยคืน:

ทุกวันทาการ ตั ้งแต่เวลาเริ่มทาการถึง 15.30 น.
มูลค่ ำขัน้ ต่ ำของกำรขำยคืน :
ไม่ กำหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ต่ ำ :
ไม่ กำหนด
ภายใน 2 วันทาการ นับถัดจากวันทารายการขายคืน
ระยะเวลำกำรรั บเงินค่ ำขำยคืน:
(T+2)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์ สนิ รายวันได้ ที่
 เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.manulife-asset.co.th
รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุน

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร

อัตรำส่ วนหมุนเวียนกำรลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรั บซือ้ คืน

ขอบเขตหน้ ำที่

วันที่เริ่ มบริ หำรกองทุน

ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน

1 มิถนุ ายน 2554

0.52
รำยชื่อ
 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
 ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์
(66) 2663-6000
(66) 2299-1558
1572
(66) 2305-9000

 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

(66) 2658-8888
(66) 2635-1718

 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

(66) 2638-5500

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน

(66) 2659-7000

 บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด 
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)

(66) 2680-5033-4
(66) 2680 1000
(66) 2658-6300
(66) 2659-3456

 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

(66) 2618-1111
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ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรั บซือ้ คืน

 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

(66) 2670-8649
(66) 2658-9500

 บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด

(66) 2660-6677

 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน)

(66) 2660-6688

 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

(66) 2862-9999

 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

(66) 2648-1111

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน
เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั่ จากัด
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด 

(66) 2103-8804
(66) 2861-5508
(66) 2026-5100

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับแต่งตั ้งจากบริษัทจัดการ
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ ที่
www.manulife-asset.co.th
ติดต่ อสอบถำมรั บหนังสือชีช้ วน
ร้ องเรี ยน

ธุรกรรมที่อำจก่ อให้ เกิดควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์

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
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรั พย์ (Market Risk) :
กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสีย่ งที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากปั จจัย
ภายนอก เช่ น สภาวะเศรษฐกิ จ การลงทุน ปั จ จัยทางการเมื อ งทัง้ ในและต่ า งประเทศ เป็ นต้ น ซึ่ง พิ จ ารณาได้ จ ากค่ า standard
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุน รวมมีค่า SD สูงแสดงว่ากองทุน รวมมีความผัน ผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
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
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