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หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 

 
 
 
 

แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  *กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ตราสารหน้ีต่างประเทศ 3Y จะป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเตม็จาํนวน (Fully hedge) 

นโยบายการลงทุน  กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด 
 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 
กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทาง
การเงินท่ีรัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือสถาบนัการเงิน 
และ/หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรือผูค้ ํ้าประกนั โดยมี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้
(Investment grade) รวมถึงตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝากท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํ่ากว่าท่ี
สามารถลงทุนได  ้(non-investment grade) และ/หรือท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ (unrated bond) ทั้งน้ี กองทุนจะนาํเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบ
ปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  
บริษทัจดัการจะมอบหมายให ้ Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited เป็น
ผูรั้บดาํเนินการงานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsource) โดยไม่รวมส่วนของ
การลงทุนในประเทศ และมีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ รวมถึงเง่ือนไขการเปล่ียน
ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการลงทุนในต่างประเทศเป็นไปตามท่ีระบุในโครงการกองทุน
และสัญญาแต่งตั้งผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึง Manulife 
Asset Management (Hong Kong) Limited เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศฮ่องกง และไดรั้บ
ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจจดัการลงทุนภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ Securities and Futures 
Commission (SFC Hong Kong) ซ่ึงเป็นสมาชิกสามญัของ International Organization of 
Securities Commission (IOSCO) ทั้งน้ี ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนใน
ต่างประเทศอาจนาํทรัพยสิ์นบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนไปลงทุนในทรัพยสิ์น และ/
หรือหลกัทรัพยท่ี์บริหารจดัการโดยผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน และ/หรือ
บริษัทท่ีเ ก่ียวข้องตามดุลยพินิจของผู ้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนใน
ต่างประเทศ 
สําหรับการลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน และ/
หรือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. 
กาํหนดหรือเห็นชอบใหก้องทุนลงทุนได ้ทั้งในและต่างประเทศ 
ทั้งน้ี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัรา
แลกเปล่ียนเงินโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเส่ียงทั้งจาํนวน (Fully hedge) เท่านั้น 
โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured 
Note) 

เหมาะสมกบัผูล้งทุนประเภทประชาชนทัว่ไป และ/หรือนิติบุคคลต่างๆ ท่ีตอ้งการโอกาส
ในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี และสามารถลงทุนไดต้ามอายกุองทุน 
รวมถึงสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศได ้

คาํเตอืนที่สําคญั 
 กองทุนน้ีมีการลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุน

ได ้(non-investment grade) และ/หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated)  
ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงสูง เช่น ความเส่ียงจากการผิดนัดชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 
(credit risk) หรือความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk) ซ่ึงส่งผล
ใหผู้ล้งทุนขาดทุนบางส่วนหรือทั้งจาํนวนได ้และในการขายคืนหน่วยลงทุนผูล้งทุนอาจ
ไม่ไดรั้บเงินคืนตามท่ีระบุในรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 
 บริษทัจดัการจะมอบหมายให ้Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited เป็น

ผูรั้บดาํเนินการงานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsource) โดยไม่รวมส่วน
ของการลงทุนในประเทศ ทั้งน้ี ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนในต่างประเทศ
อาจนาํทรัพยสิ์นบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนไปลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์บริหารจดัการ
โดยผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งตามดุลยพินิจ
ของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนในต่างประเทศ 
 กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงของกลุ่มประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน 

เช่น การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือขอ้จาํกดัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
ลงทุนซ่ึงอาจส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีกองทุนพิจารณาลงทุนได ้
 สําหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมด 
(Fully Hedge) 
 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซ้ือ การจดัสรร และ/หรือการ

โอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม สําหรับผูล้งทุนท่ีเป็นบุคคลอเมริกนั (US 
Person) 

ปัจจัยความเส่ียงที่สําคญั 
 ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีความเส่ียงสูง (High Yield Risk) เน่ืองจาก

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น ตราสารหน้ี Non-investment 
grade และ Unrated เป็นตน้ ซ่ึงตราสารหน้ีดงักล่าวจะมีความเส่ียงดา้นเครดิต และดา้น
สภาพคล่องสูงกวา่ตราสารหน้ีท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัในระดบั Investment grade 

 

 กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม 
กองทุนน้ีจะลงทุนคร้ังเดียว โดยจะถือทรัพย์สินท่ีลงทุนไวจ้นครบอายุโครงการของ
กองทุนรวม (buy-and-hold fund) 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ตราสารหนีต่้างประเทศ 3Y 
Manulife Strength - Foreign Fixed Income Fund 3Y  (MS-FFI3Y) 

ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมตราสารหน้ี ได้รับอนุมัตจิัดตั้งกองทุนรวมโดย สาํนกังาน ก.ล.ต. 
ประเภทกองทุนรวมตามท่ีแสดงในข้อมูล
ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของ
กองทุนรวม ณ จุดขาย 

Emerging Market Bond Fully F/X Hedge บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลของ สาํนกังาน ก.ล.ต. 

ช่ือบริษัทจัดการ 
ดชันีช้ีวดัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
ไดรั้บการรับรอง CAC ^ 

กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมมีประกนั
หรือกองทุนรวมคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ 

ไม่ใช่ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ ช่ือผู้ประกนั ไม่มี 
นโยบายจ่ายเงนิปันผล ไม่จ่าย วนัที่จดทะเบียน ..จะระบุในภายหลงั.. 
ความถี่ในการเปิดซ้ือขายหน่วยลงทุน เสนอขายเพียงคร้ังเดียวช่วง IPO 

ระหวา่งวนัท่ี 22 – 24 สิงหาคม 2559 
อายุโครงการ ประมาณ 3 ปี (แต่ไม่ตํ่ากวา่ 2 ปี 11 เดือน 

และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน) 
ค่าใช้จ่ายรวม ไม่เกิน 2.50% ต่อปีของจาํนวนเงินทุนจดทะเบียน 

ขอ้มูลสรุปน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหนงัสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพียงขอ้มูลสรุปเก่ียวกบันโยบายลกัษณะผลตอบแทน ความเส่ียง และเง่ือนไขต่างๆ ของกองทุน ดงันั้น ผูล้งทุนตอ้งศึกษาขอ้มูลใน
รายละเอียดจากหนงัสือช้ีชวนฉบบัเตม็ก่อนการตดัสินใจลงทุน ซ่ึงสามารถขอไดจ้ากผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจดัการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาขอ้มูลไดจ้ากหนงัสือช้ีชวน 
ท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมยืน่ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ไดท่ี้ website ของสาํนกังาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี หากผูล้งทุนมีขอ้สงสัยควรสอบถามผูแ้นะนาํการลงทุนใหเ้ขา้ใจก่อนตดัสินใจซ้ือ 
หน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเม่ือเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนของตน และยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนดงักล่าวได ้

กองทุนรวม 
ตลาดเงินท่ีลงทุนใน
ต่างประเทศบางส่วน 

กองทุนรวม 
ตราสารหน้ี 

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม 
ตราสารแห่งทุน 

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม 

กองทุนรวม 
ตลาดเงินท่ีลงทุน
เฉพาะในประเทศ 

กองทุนรวม
พนัธบตัรรัฐบาล 

กองทุนรวมท่ีลงทุน
ในสินทรัพยท์างเลือก  

ความเส่ียงตํา่ ความเส่ียงสูง 
1 2 3 4 5 6 7 8 

MS-FFI3Y* 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 สิงหาคม 2559 
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นโยบายการลงทุน (ต่อ)  ปัจจัยความเส่ียงที่สําคญั (ต่อ) 
 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม 
1)   การเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ี 
2) ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจและความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 

  ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุน
ลงทุนไว้ (Credit Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนไวไ้ม่
สามารถชาํระเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ียตามท่ีตกลงไว ้ 
 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) ไม่มี เน่ืองจาก

กองทุนมีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนทั้งจาํนวน (Fully hedge) 
ค่าธรรมเนียม  ข้อมูลการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน 

 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  (% ต่อปี ของจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวม ณ วนัที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม)  
การจดัการ ไม่เกิน 1.50%  
ผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.10% 
นายทะเบียน  ไม่เกิน 0.10%  
ค่าธรรมเนียมผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน* ไม่เกิน 0.50% 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ              ตามท่ีจ่ายจริง  
รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด ** ไม่เกิน 2.50% 
 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการขาย  ไม่มี   
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน  ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน               ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน                ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ 

หมายเหตุ : 
* บริษทัจดัการจะเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนน้ีโดย

คิดรวมอยูใ่นค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี 
** ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดงัน้ัน ผู้ลงทุนควรพจิารณา
การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน 

  การซ้ือหน่วยลงทุน  :  เสนอขายคร้ังเดียวในช่วง IPO 
วนัทาํการซ้ือหน่วยลงทุน   : ระหวา่งวนัท่ี 22 -24 สิงหาคม 2559 
  ตั้งแต่เวลาทาํการจนถึง 15.30 น.* 

(*เฉพาะในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2559 บริษทั
จดัการจะเร่ิมเปิดรับคาํสั่งซ้ือตั้งแต่เวลา  
11.00 น. จนถึงเวลา 15.30 น.) 

มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก :    10,000 บาท  
มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือคร้ังถดัไป :    ไม่เปิดเสนอขาย 
 การขายคนืหน่วยลงทุน  :    
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธ์ิในการดาํเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนทุกรายของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์ตราสารหน้ีต่างประเทศ 3Y โดยบริษทั
จดัการจะดาํเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเพียงคร้ังเดียว ภายในวนัทาํการก่อนวนั
ครบอายุโครงการให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีรายช่ืออยู่ตามหลกัฐานท่ีปรากฎในทะเบียน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนของวนัท่ีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั โดยบริษทัจดัการจะดาํเนินการ
จาํหน่ายหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยู่ของกองทุนทั้งหมด หลงัหักค่าใชจ่้ายต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) เพื่อคืนเงินตามจาํนวนท่ีรวบรวมขา้งตน้ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายตาม
สัดส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือต่อจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด  
ทั้งน้ี บริษทัจัดการจะชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัท่ี
บริษทัจดัการกาํหนด โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุน หรือโดย
นาํเงินค่าขายคืนดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีผูถื้อหน่วย
ลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้หรือโดยให้ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
เป็นผูม้อบให ้เวน้แต่กรณีตามขอ้ “การเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน”  
อน่ึง บริษทัจดัการจะประกาศวนัรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 15 วนัทาํการนับจากวนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทุน บนเวบ็ไซต์ของบริษทั
จดัการ 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ 

o เวบ็ไซตบ์ริษทัจดัการ www.manulife-asset.co.th  
o หนงัสือพิมพ ์ASTV ผูจ้ดัการรายวนั 

 
 
 

สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ  รายช่ือผู้จัดการกองทุน 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ชั้น 6 อาคารแมนูไลฟ์เพลส 364/30 ถนนศรีอยธุยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์: 0-2354-1001 หรือ 0-2246-7650  โทรสาร : 0-2642-6341 
เวบ็ไซต ์: www.manulife-asset.co.th  อีเมล ์: mamt_marketing@manulife.com 
 ผูล้งทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม และรับหนงัสือช้ีชวนและโครงการและขอ้

ผกูพนัไดท่ี้บริษทัจดัการและ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

 1. นายวสุ สุทธิพงษช์ยั                   วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุนน้ี    วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงนิฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุน
คนืเต็มจํานวน 
 ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีก่าํหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 
 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงนิหรือผลการดาํเนินงานของบริษทัจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน 

 
 

การพิจารณาร่างหนงัสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงวา่สาํนกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนของ
กองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ณ วนัท่ี 17 สิงหาคม 2559 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูรั้บผิดชอบในการ
ดาํเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดงักล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ทาํให้ผู้อืน่สําคญัผดิ 

^หมายเหตุ: ดชันีช้ีวดัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Progress Indicator) ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector 
Collective Action against Corruption: “CAC”) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  


